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B. Hitler, karşılıklı olmak 
üzere garanti vermeğe hazır; 
fakat konferansa gitmiyor 

Almanya, ingiltere ile deniz anlaşmasını 
ve Polonya ile itilâfı feshetti 

B. Hitler diyor ki: aHiç bir kuvvet Sigfrid hattımlzi yaramaz, Çekoslovakyadaki silâh 
deposunun infilâkını menederek milyonlarca insanin hayatını kurtardığım için bana 
teşekkür edilmelidir. İngiltere Çek meselesine müdahale ederse bizim de irlanda, Fi
listin hakkında sual sormamız lâzımdır. Müstemlekelerimizi istiyoruz. Bu teklifimize 

ingiltere bizi çember içine almakla mukabele ediyor, Danzig 
Alman şehridir, Almanyaya avdetini istiyoruz. 

Telefon: Başmuharrir: 20565 — Yazı işleri: 20765 — İdare: 20681 — Müdür: 20497 

Amerika Japonyaya karşı 
mühim tedbirler alıyor 
Reisiciimhura, icabında Japonya ile ticareti 

tahdld salâiıiyeti verilji 
Amerika diplomasisinin hedefi Japonyayı 

Berlin - Roma mihverinden (çıkarmak 

B. Hitler, Rayhştağın toplantısuıda kürsüde nutuk söylüyor 

Berlin 28 — B. Hitler'in B. Roose-
velt'e vereceği cevabı dinlemek üzere 
AJman Rayhştag Meclisi bugün ber-
mutad KroU operr^ında toplandı. 
Nutkun bütün Alman milleti tara-
fmdan dinlenmesini temin etmek için 
heryerde fevkalâde tertibat alınmış
tı. Bütün daireler ve mağazalar nut
kun devam ettiği saatlerde kapatıl
mıştı. Herkes bir radyo başında bek
liyordu. Dünyamn hemen bütün bü
yük istasyonları, Amerikan radyolan 
da dahil olmak üzere nutkun naklini 
üzerlerine almışlardı. 

Saat bl'-e çe)rrek kala Berlin nıd-
yosu orkestrası Bruckner'in beşinci 
senfonisinden bp^ı kısımları Kroll 
pperasmdan naklen vermeğe başladı. 

Bu konseri müteakib Rayhştag Mec
lisi Reis Mareşal Göring tarafmdan 
açıldı. B. Hitler mebuslann şiddetli 
alkışlan arasında kürsüye çıktı. Bu
nun üzerine Meclis Reisi Rayhştag'ın 
hükümet tP-.'-afmdan vuku bulacak 
bazı beyanatı tebliğ etmek üzere top-
landığmı bildirerek sözü Führer'e ver
di. B. Hitler iki satten fazla süren bu 
nutuk esnasmda şunlan söyledi: 

B . H i t l e r i n n u t k u 
«Amerika Cumhur reisi Roosevelt 

bana Wr telgraf gönderdi. Garib mün-
derecatı malûmunuz olan bu telgrafı 
ben de okudum. Taktik bir maksadla 
çekilmiş olan bu kâğıda verilecek ce-

(Devamı 13 üncü sahilede) 

Nutkun akisleri 

Ameriiıanın \mı\\\ 
Hitler sulh l(apısını 

kapamadı 
Polonya da Almanyanın bu 
günkü karışık ve gergin vazi
yeti idame etmek istediği 

kanaatinde 
Vaşington 28 — B. Rftoseveltin trfc-

lifine cevap olarak B. Hitlerin bugün 
Rayhştag Meclisinde söylediği nutkun 
metni Berlinde Amerika maslahatgü
zarına tevdi edilmiştir. Nutuk bura
ya bildirilmiştir. Henüz esaslı suret> 
te tetkik edilmiş olmamakla beraber 
umumi kanaat B. Hitlerin sulh ka
pışım kapamadığı merkezindedir. B. 
Hitler müzakere imkânlarını açık bı
rakmıştır. 

(Devamı 2 nci sahifede) 
g • 

B. Potemkin Ankarada 
merasimle karşılandı 

Hariciye Vekilimiz, B. Potemkin 
kllilıünde bir ziyafet 

şerefine Anadolu 
f Ankara 28 (A.A.) — Sovyetler Bir-
fiği Hariciye komiser muavini ekse-
lâns Potemkin bu sabah eksprese bağ
lı hususi vagonla şehrimize gelmiş ve 
Türk, Sovyet bayraldarüe donatılmış 
olan istasyonda Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu, Hariciye Vekâleti umu
mî kâtibi Numan Menemencioğlu, 
Hariciye Vekâleti teşrifat umum mü
dürü Fuad Şevket Keçeci, Ankara 
Vali ve Belediye Reis muavini, mer
kez kumandam ve emniyet direktörü 
ve Çin maslahatgüzarı ve ^v j re t bü
yük elçiliği erkânı tarafından karşı-
la T ' •• Muzjka Sovyet ve Türk 
m. ıi çalmış, bir asker! kıta .sc-
lâm resmini ifa etmiştir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
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Refik Halid 

Umumî valilikler 
^ ı t ^ 

Umumî müfettişlikler yeri
ne umumî valilik ihdas 

edilecek 

Ankara 28 (Telefonla) — Dahi-
üye Vekâleti, umumî müfettişlik
lerin teşkilât vazifeleri hakkında
ki kanunu tadilen yeni bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. Yeni 
proje ile umumi müfettişlikler 
yerine kaim olmak üzere umumi 
valilikler ihdas edilecektir. 

Henüz kati bir surette takar
rür etmemiş olmakla beraber 
memlekette şimdilik 11 umumî 
valilik ihdas olunacaktır. 

Bir yanda fazlalık, 
öte yanda noksan! 
Ayni (ünün Kasetelerinden: 
1 — «Şimdiki vaziyet devam ederse, 

Konya vilâyetinin mekteb ve muallim ih
tiyacı yüz sene sonra bile kar^tlanamıya-
cak.» 

2 — »İstanbul belediyesi kadrolarmdan 
fasla memurları çıkardı. Açıkta kalanlara 
•9 aranıyor." 

Bunlar ütisnai misaller de^tülerdir. 
Kesmî dairelerin çofu kadrolarını sa

mimiyetle muayene edince fasla memuru 
oldu|:unu - İstanbul belediyesi fibi - gö
recektir. Hele ifler biras rasyonelleşse 
memur ihtiyacı büsbütün azalacaktır. Fa
kat difer cihetten vilâyetlerimizin han-
Ki.<ii maarif cihazını gözden geçirse mu
allim kadrosu noksanile kar^ıtafir. 

Öğretmenlik ayrı bir ihtİMstır, doğru! 
Fakat memurların ekseriyeti mektep me
zunudurlar; bir kurstan geçirilse çoğu 
öğretmen olabilir. 

Bu taraftaki fazlalıkla o taraftaki nok
sanı doldurmak elbette mümkündür. Milli 
kıymetlerimizi if ihtiyacına göre daha iyi 
8««k ve idare edebilirht; etmeliyis. 

ifÇ 

Büyük Okyanusa geçen Amerika 
atış talimi 

Vaşington 28 (A.A.) -^ Mebusan 
meclisi, parlâmentoya on gün evvel 
haber vermek şartile Japonya ile ti
careti tahdit etmek salâhiyetini Re
isicumhura vermiştir. 

Vaşington 28 (A.A.) — Ayandan 
Pittman, Reisicumhura, 10 gün ev
velinden kongreyi haberdar etmek 
şartile Japonyaya karşı ticarî takyi-
dat koymak salâhiyetini veren bir 
karar sureti tevdi etmiştir. 

Karar suretinde 9 devlet muahede
sini imza eden devletlerden biri bu 
muahedeye mugayir olarak Amerika-
ü vatandaşlarm hayatını tehlikeye 
düşürdüğü veya Amerikalılara verilen 
hakları ve imtiyazları kaldırdığı tak-

donanmasına mensup zırhlılar 
yaparken 
dirde AmerUca ile bu devlet arasın
daki ticaretin bazı kayıtlara tabi tu
tulacağı zikredilmektedir. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

EMİN EFENDİ 
Lokantasında 

Yazan: 

HALİDE EDİB 

Bugün beşinci sahifemizde 

[İstanbulda toplanan ehli vukuf tzmitten getirilen tablolan müstehcetı bulmadı] 
— Oazetelerdea — 

• l a f KÜTÜPNAIK > Geçmiş o<sun!. 



• •Mi 

Sahife 2 A K Ş A M 29 Nisan 1939 

Dnn Greceki ve Bu Sabahk i Haber le r 
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S o n d a k i k a 
Hitlerin nutku Amerikada 
pek nahoş bir tesir yaptı 
Amerika mahafiiine göre B. Hitler 

hâkimiyet plânından feragat etmiyor 
Londraya göre nutuk, vaziyeti ne daha 

fenalaştırmış, ne de iyileştirmiştir 
Paris 29 — Vaşingtontan bildirili

yor. B. Hitlerin nutkunun Amerika 
resmî mahafilinde uyandırdığı intiba 
«Gtı derece gayri müsaittir. Amerika 
mahafili, nutku bir meydan okuma ve 
harbcuyane telâkki etmektedir. 

Umumî intiba şöyle hülâsa edilebi
lir: 

1 — B. Hitler her ne vasıta ile olur
sa olsun Almanyanın hâkimiyetini kur-
mak için çalışmağa devam edecektir, 
2 — B. Rooseveltin mesajile teklif etti
ği umumî müzakere şimdilik imkân
sızdır. 3 — Mesajın istihdaf ettiği mil
letlerin hürriyet ve istiklâlini koru
mak için müdafaa cephesini kuvvet
lendirmekten başka çare yoktur. 4 — 
B. Hitlerin prensipleri sulhun istikra-
rlle kabili telif değildir. 

Londraya göre vaziyet ne 
daha yi, ne daha fena 

Londra 29 — Dün Alman sefiri, B. Hit
lerin nutkunun metoini Hariciye Nezare

tine tebliğ etmiştir. Hariciye Nezareti 
eksperleri gece saat bire kadar nutkun 
tedkikile meşgul olmuşlardır. B. Cham-
berlain, hafta tatili için Checkerse hare
ket etmezden evvel nutuk hakkmda Lord 
Halifaksla görüşmüştür. 

Nutuk hakkmda henüz resmî hiç oir 
mütalâa beyan edilmemiştir. Fakat umu
mî intiba şudur: Avrupanm, nutkun İra
dından evelki vaziyeti ne daha fenalaş-
mış ve ne de daha iyileşmiştir. 

Deniz anlaşmasının feshi 
Londra 28 — Almanyalım Londra 

maslahatgüzarı bugün B. Hitlerin 
nutkundan evvel İngiliz Hariciye ne
zaretine gelerek İngiltere ile Alman
ya arasındaki deniz anlaşmasının Al
manya tarafından mefsuh addedil
diğini tebliğ etmiştir. 

İngiliz gazeteleri bunun mühim 
bir hadise olmadığını söylüyorlar ve: 
«Anlaşma esasen mevcud değildi. 
Çünkü Almanya, anlaşma mucibin
ce yapması lâzım gelen mikdardan 
fazla tahtelbahir yapmıştı.» diyor. 

Amerikaya giden Sovyet tayyaresi 
yere inmeğe mecbur kaidı 

Tayyare yere inerken hasara uğradı, 
iki pilotu da yaralandı 

Paris 29 — Buraya gelen son haber
lere göre Sovyet tayyarecisi Kokinaki 
İle bir arkadaşı tarafından idare edi
len ve kutup yolile Amerikaya gitmek
te olan iki motorlu Sovyet tayyaresi 
mecburî bir iniş yapmıştır. 

Canadian Press ajansına göre tay
yare, Saloran nehri ağzmda yere 

inmiştir. Tayyare inerken çok hasara 
uğramış, iki Sovyet tayyarecisi de ya
ralanmıştır. 

[Akşam: Saloran, Kanadada büyük bir 
ırmaktır. Sovyet tayyarecileri nihaî he
defleri olan Nevyorka varamamakla be-
l^ber bir hamlede Rusyadan Amerikaya 
geçmişlerdir. Bu Sovyet tayyarecilerinin 
İkinci geçişidir.] 

Ingiliz-Sovyet müzakeresi 
yeni bir safhaya girdi 
Garp demokrasileri tecavüze uğrarlarsa 

Rusya tıendilerine malzeme vermeğe hazır 
Londra 28 — Sovyet Rusya ile İn

giltere arasmdaki müzakereler iler
lemiştir. Müzakere, Londrada Sovyet 
tekliflerinin tedkiki bittiği cihetle ye
ni bir safhaya girmiştir. 

Moskovadaki İngiliz sefiri, Sovyet 
hükümetine bir takım tekliflerde bu
lunmağa memur edilmiştir. İngiltere 
hükümeti, kendisinden yardım istiye-
cek her hangi komşu memlekete yar
dım etmek teklifi hakkında Sovyet 
hükümetinin düşüncelerini öğren
mek istiyor. 

Baza mahfillerde söylendiğine gö
re alâkadar memleketler Sovyet Rus
yadan istiyecekleri yardımm nevini, 

yani berrî mi, bahrî mi, havaî mi 
olacağını yahud malzemei harbiye 
mi istiyaceklerini tasrih etmeğe mec
bur kalacaklardır. 

Kopenhag 28 (A.A.) — Stokhohn-
Paris hattı tayyaresi burada yere in
diği zaman tayyarede bulunan Lon-
dranın Sovyetler Birliği büyük elçi
si Maiski, Berlingske Tidende gaze
tesine şu beyanatta bulunmuştur: 

«Batı devletlerine bir taarruz vaki 
olduğu takdirde Sovyetler Birliği mal
zeme ve makine itibarile yardıma 
amadedir. Sovyetler Birliği İngilte-
reye bu teklifi yapmıştır ve şimdi ce-
vab beklemektedir. 

Alman başkuman-
dam Romada 

9 mayısta yapılacak geçid 
resminde bulunacak 

Roma 28 (A.A.) — Alman orduları 
başkumandanı Von Brauchitsch, ya-
raı buraya gelecektir. Mumaileyh 
İtalyan ordusunun şeflerile görüştük
ten sonra Libyaya giderek mareşal 
Bolbo ile konuşacaktır. 

Von Brauchhitsch, imparatorluğun 
yıldönümü münasebetile yapüacak 
geçld resminde hazır bulunmak üze
re 9 mayısta Romaya dönecektir. 

General Veygand 
Ankaradanjeçecek 
Fransız heyeti dün 

Iraka vardı 
Paris 29 — İran veliahdımn düğü

nünde hazır bulunduktan sonra Tah
randan hareket eden general Veygan-
dın riyasetindeki Fransız heyeti dün 
Iraka varmıştır. Bağdadda kaldığı 
müddetçe Irak hükümetinin misafiri 
olacaktır. General Veygand, pazarte
si günü Ankaraya varacak ve oradan 
Pairse gidecektir. 

Reisicümlıurun 
çocutdarının ziya eti 

Dün Ankarada miniminiler 
şerefine bir çay ziyafeti verildi 

Ankara 28 (Telefonla) — Reisi
cumhurun çocukları Ömer, Erdal ve 
özden İnönü tarafından bugün Hal-
kevinde, Çocuk Esirgeme kurumu
nun koruduğu çocuklaıla Ankara 
mektepleri mümessilleri şerefine ve
rilen çay ziyafeti pek parlak olmuş
tur. 

Saym bayan İnönünün ziyafeti teş
rifleri minimini yavrularm neşelerini 
bir kat daha arttırmıştır. 

Meclisi reisi geldi 
B. M. Meclisi reisi B. Abdülhalik 

Renda akşamki Toros ekspresile Anka-
radan şehrimize gelmiştir. B. Abdül
halik şehrimizde üç gün kadar kala
caktır. 

Yeni Vekâletlerin teşkilâtı 
Nafia Vekâletinin ücretli me
murları maaşa geçirilecekler 

Ankara 28 (Telefonla) — İktısad 
ve Ticaret Vekâletleri teşkilât kanun 
projelerinin hazırlanarak Başvekâle
te verildiğini yazmıştık. Projeler Baş
vekâletten usulen Maliye Vekâletine 
gönderilmiş ve Maliye Vekâletince 
tetkikine başlanmıştır. 

Nafia Vekâleti ile Muhabere ve Mü
nakale Vekâleti teşkilât kanunlan 
projeleri de bugünlerde Başvekâlete 
verilecektir. Hazırlanmakta olan ye
ni Nafia Vekâleti teşkilât kanun 
projesi ile Vekâletin taşra teşkilâtın
da çaUşan ücretli memurların mük
tesep hakları muhafaza edilerek ma
aşa geçirilmeleri temin edilecektir. 

Maliye Vekili 
B. Fuad Ağralı bugün 

şehrimize geliyor 
Ankara 28 (Telefonla) — Maliye 

Vekili B. Fuad Ağrah bugün saat 
21,30 da hareket eden trene bağlı hu
susî vagonda İstanbula hareket et
miştir. B. Fuad Ağralı istasyonda ve
kil ve mebus arkadaşları ve Maliye 
Vekâleti erkânı tarafından uğurlan-
mıştır. 

Konser ve stadyom 
biletleri 

Alınan vergi ve resimlerin 
indirilmesi kararlaştırıldı 

Ankara 28 (Akşam) — Maliye Ve
kâleti, Dahiliye Vekâletinin mütalea 
ve muvafakatini almak suretile sine
ma ve tiyatrolarda olduğu gibi, kon
serlerle stadyom ve at koşulan duhu
liye biletlerinden alınmakta olan re
simleri indirecektir. 

Bu hususta Vekâletçe yapılmakta 
olan tetkikler bitmek üzeredir. 

Ankara treni bugün bir buçuk 
saat geç gelecek 

Ankara 28 (Telefonla) — Erzmcan 
treni bu gece bir buçuk saat teahhur-
la gelmiştir. Bu yüzden Ankara - İs
tanbul muhtelit treni de saat 19,55 
de kalkacak iken 21,30 da hareket et
ti. Binaenaleyh bu tren İstanbula 
vaktinden bir buçuk saat geç muva
salat edecektir. 

Nutkun akisleri 
(Baştarafı 1 nci sahifede) 

Varşova 28 — B. Hitlerin nutku 
burada bir propaganda manevrası 
addedilmektedir. B. Hitler Almanya-
yı sıühsever göstererek dünya efkâ
rıumumiyesi üzerinde tesir yapmak 
istiyor. 

Almanyanın Polonya ile olan ade
mi taarruz ve dostluk anlaşmasını 
feshetmesi büyük bir tesir yapmamış
tır. Bu hareket Almanyanın Polon-
yayı çember içine almak için sarfetti-
ğ|i gayretin bir başka şekil telâkki 
edilmektedir. 

Bura mahafili, Almanyanm bugün-
kü gergin ve karışık vaziyeti idame 
etmek İstediği kanaatindedir. 

_J 
Danzig meselesinde 
Polonyamn şartları 

Polonya: *^Danzig hakkındaki şartlar 
kabule şayan olmalıdır,, diyor 

Varşova 28 — Hükümet taraftan 
Eıpress Poranny gazetesi, Danzig 
meselesinin hal şartlarımn Polonya 
için kabule şayan olması lâzım gel
diğini tasrih etmektedir. 

Bu gazete, Polonya hükümetinin 
iki senedenberi serbes şehrin re
jimini yeni vaziyete intibak ettirme
ğe hazır olduğunu hatırlattıktan son
ra şöyle demektedir: 

«Danzigin ayn bir hukuk statüsü 
olması lâzımdır. Polonyamn hakları 
tahdid edilemez ve kontrola tâbi tu
tulamaz, tadilât ancak Danzigin mil
letler Cemiyetinden ayrılması üzeri
ne selâhiyetlerin yeniden taksimi me
selesinde yapılabilir. 

Polonyamn tarzı hareketi budur 
ve Almanyamn onun bu azmini na
zarı itibare ahnası arzuya şayandır. 
Hali hazırda Almanya ile Polonya 

arasında hiç bir müzakere cereyan 
etmemektedir. Fakat müzakerelerin 
tekrar başlaması ancak bu esasa gö
re ve bu hududlar dahilinde müm
kündür. Bundan başka bir müzake
re zemini intihabı mevzuubahsola-
maz. Çünkü bu mesele, Polonyamn 
Baltık denizindeki hayatî menfaat-
lerile ve asırlardanberi coğrafya, ta
rih ve iktisad bakımından Polonyaya 
bağlı olan Vistülün mansap cihetin-
deki arazinin hukukî statüsü ile alâr 
kadardır. 

Almanlara tcavüz 
Berlin 28 (A.A.) — D. N. B. ajansı, 

Polonyada yukarı şarkî Silezyada Al
manlara karşı yapılan bir çok teca
vüz ve fena muameleler silsilesi zik
retmekte ve bu tecavüzlerin devam 
etmekte olduğunu ehemmiyetle kay-
deylemektedir. 

Ingilterenin hazırlığı 
Dahiliye Nazırı ^^Kararımız kati 

azmimizi gösteriyor,, diyor 
Londra 28 — İngiliz Dahiüye Na

zırı sir Samuel Hoar söylediği bir nu
tukta demiştir ki: 

— Gençleri askere almak hususun
daki kararımız, yeni icaplara karşı 
koymak azminde olduğumuzu göste
rir. Şimdiki halde bu, millî hayatta 
bir değişiklik teşkil eder, fakat bu, 
zaruridir. Zira modern ve seri bir har
be muvaffakiyetle karşı koyabilmek 
için hazırlanmak istiyoruz. 

Harb patladıktan sonra uzun ta
lim devreleri yapmağa vaktimiz yok
tur. Demokrasiler yaşamak istiyorsa 
diktatörlükler gibi harekete hazır bu
lunmalıdırlar. 

Hiç bir millet, kararımızdaki ciddi
yeti ve yapılan değişikliğin ehemmi
yetini küçük görmemelidir. Ingilte
renin bugünkü emelleri hakkmda 
yanlış hesaplara kapılmamalıdır. İn
giliz halkı, pek sabırh fakat aynı zar 
manda da pek azimlidir. İngiliz mil-
letirün kafasmda bugün hakkedihniş 
iki fikir vardır: Sulh ve kuvvet sahi
bi olmak... İngiliz milleti bütün mil
letlerle sulh dairesinde yaşamak is
tiyor. Kuvveti ise, dünyada nizam 
ve sükûn davası uğurunda ve ölün-
ciye kadar Büyük Britanyanm şeref 
ve hürriyetini muhafaza etmek için 

kullanmak azmindedir.» 
Lordlar Kamarası da 

kabul etti 
Londra 28 (A.A.) — Dün aksana 

lordlar kamarasmda lord Stanhope, 
mecburî askerlik hizmetini tasdik 
eden hükümetin takririıü uzun al
kışlar arasında okumuş ve Başvekil 
tarafından Avam kamarasmda söy
lenen nutka benzer bir nutuk irad 
etmiştir. 

Amele partisi mebuslarından lord 
Snell ile liberallerden lord Samuel, 
projeye itiraz ederek böyle bir ted
bire lüzum olmadığını söylemişlerdir. 

Neticede lordlar lord Maugham ta
rafından hali hazırdaki vaziyetin ve-
hametine dair irad edilen bir hitabe
yi müteakib hükümetin projesini el 
kaldırmak suretile kabul etmişlerdir. 

Fransız gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 28 — Gazeteler İngilterede 
mecburî askerUğin kabulü münase
betile uzun makaleler yazıyorlar ve 
demokrasiler arasmdaki tesanüdden 
bahsediyorlar. Gazeteler bu kararın 
B. Hitlerin nutkundan fazla ehem
miyeti olduğunu söylüyorlar. 

Yasar ile B'ılylik Mustata 
Avrupa ikincisi oldular 

Çoban Mehmed tuşla 
yenildiğinden derece 

alamadı 
Oslo 28 — Avrupa güreş şampiyo

nası müsabakalanna bugün de öğleden 
sonra de/am edilmiştir. Bugünkü mü
sabakalar neticesinde Yaşar, rakibini 
tuşla yenerek Avrupa ikincisi olmuş
tur. Büyük Mustafa da rakibi İtalyan 
güreşçisi Silvestsiyi mağlûp ederek 
Avrupa ikinciliğini kazanmıştır. 

Çoban Mehmed, EstonyaU Kotkasa 
tuşla yenildiğinden atsfiyeye uğranug, 
derece almamıştır. 

Bulgar meclisi içtimaını 
bitirdi 

Sofya 28 (A.A.) — Bulgar ajansı 
bildiriyor: Başvekil Köseivanof, millî 
meclisin 24 üncü devresinin ilk İçti
ma senesini kapıyan kararnameyi 
dün mecliste okumuştur. 

Baskil kaymakamı Vekâlet 
emrine alındı 

Ankara 28 (Telefonla) — Görülen 
lüzuma binaen Baskil kajrmakamı 
B. Mümtaz Arkanın Vekâlet emrine 
alınması yüksek tasdika iktiran et
miştir. 

Gatenco'nun beyanatı 
Kuvvetli bir Fransa, sulh 

için bir teminattır 
Paris 29 — Romanya Hariciye Naziiı B. 

Gafenco, dün Türkiye, Yugoslavya ve Yu
nan sefirlerini kabul ederek kendllerlle gö^ 
rüşmüştür. B. Gafenco, dün akşam gazete
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

«— Pariste gördüğüm hararetli hüsnü 
kabtılden çok memnunum. Seyahatim, 
müzakerelere girişmek için istihbarı bit 
mahiyettedir. Uğradığım Avrupa memle* 
ketlerinde Romanyanm vaziyeti tamamla 
le takdir edildiğini gördüm. 

Buradaki mükalemeler bitmemiştik 
Yarın (bugün) öğleden sonra B. Bonnet 
ile son bir mülakatta bulunacağım. 

Fransa ile Romanya arasındaki müna
sebetler, hiç bir zaman bugünkü kadas 
aamiml olmamıştır. Bu münasebetleri d»* 
ha ziyade kuvvetlendirmek için Fran.sıa« 
Rumen ticaret münasebetlerini daha zi
yade sıklaştırmağı Fransız Ticaret NazırU 
le görüştüm. Kuvvetli bir Fransa sulH 
için bir zımandır.» 

Cebelüttarıka bir miktar dahl | 
Fransız gemisi geldi 

Londra 28 — Cebelüttanğa bugün 
bir mikdar daha Fransız gemisi gel
miştir. 

Olkuş i s tasyonu '̂  
Ankara 28 (Telefonla) — Irmak * 

Zonguldak hattı üzerinde bulunan 
Ollcuş istasyonımun bir mayıstan iti» 
baren yolcu ve eşya nakliyatına açıl
ması demiryolları idaresince karazb 
laştu-ıünı^tır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Dûnkû nutkun 
aksi sadast 

Dün bütün dünya B. Hitlerin nut* 
kunu alâkayla bekliyordu. Radyolar
dan ses duyulmağa başlar başlamaz, 
derhal şu anlaşıldı: Pek sert değil; 
nitl>eten mülayim! Zira mihver ha-
tiplerinin mevzulanndaki grado, ses< 
leriuln perdesUe mütenasib şekilde 
yükselip alçalmaktadu-; Kelimeleri 
kavramağa hacet kalmaksızm mâna 
çıkıyor... 

İki hafta evvel patlak vereceğinden 
korkulan şiddetli ihtüâf yerine, baa 
aç.k - (dernlr,e büe aralık yahud lâ-
aluil kilidsiz) - anlaşma kapılan sezi
l e r . Dünkü nutukta müfritlikten 
uzak cüıuieler de dikkate çarpıyordu. 

*** 
Asıl alâkamı celbeden İngiliz rad* 

yosu oldu: 
Alınan lideri sözünü bitirir bitir

mez, - hUâfsız on dakika geçmemişti 
ki - Londra spikeri ingilizce olarak, 
nutkun hülâsasmı verdi ve saat altı
da tam tercümeyi okuyaacğmı söy
ledi. 

Altıda ise, bir yenilikle karşılaştık! 
M,eğer Hitler kendi memleketinde ko
nuştuğu sırada, Londralılar, onun 
sesini plâğa (yahud filme) almışlar; 
tam tercümesini vermeden evvel, 
Führer'in sesUe almanca bir kısım 
dinletiyorlar; sonra ingUizce şerh ve 
izahı... Hani bu kabil bazı kitaplar 
vardır; radyoya da o yenilik intibak 
etti demektir. 

İngilizler, bu son zamanlarda bü
tün dünyanın latifelerine maruz kal
mışlardı: 

— Ne yavaş insanlar! Bir türlü 
kunıldanamıyorlar... Birşey yapabil
meleri için yü lâzım... - deniyordu. 

Fakat gözle kaş arasmda süratli 
işler yapabileceklerini de - son bir 
kaç tedbirlerile beraber - işte bu tdc-
nik muvaffakiyetlerile göstermiş olu
yorlar. 

Berlinde ağızdan almanca çıkan 
bir sözün Londrada aksi sada)rı kıs-
kandu-acak süratle ingilizce tekrar
laması, akabinde de zerhK ve mü
kemmel bir tarzda âdeta kitap ha
line getirlimesi... Yeni ve lıakikaten 
şaşırtıcı bir rekor! 

*** 
Tanıdıklardan biri, birkaç ay ev

vel münzevî bir köye gittiydi. Ne rad
yosu, ne ajansı, hattâ ne de gazete 
okumak âdeti olan bir yer... Seyaha
te çıktığı günler ortahk süt limandı. 
Dün akşam arabasile tıngır mıngır 
t'.öndüğü sırada bana rastlayıp dur
durdu: 

— Merhaba... Ne var ne yok? 
— Hitler biraz evvel nutkunu söy

ledi. 
— Neye dair? 
— Dünyanın vaziyetine dair yahu... 
— Ne varmış ki dünyanm vaziye

tinde? 
Baktım: Hazretin birşeyden habc-

ri yok... Arnavudluk bahsini bile duy-
manuş... Şaşmaz mısınız, Çekoslovak-
yayı da bertıayat samyor!... Ben, es
ki zamanda tatar ağalarmın izahat 
vermesi kabilinden uzak beldelerin 
vekayüni kendisine hülâsa ettim: 

_ Yal... Allah Allah... Fakat eh di, 
açık kapı varmış demek?... - dedi. • 

— Var... 
tşte bir adam ki, radyonun, süra< 

tin, on dakikada aksi şada gibi ter
cümenin insanlar için haddi zatinde 
pdc de saadet verici olmadığını ayak 
üstü bana iıbat ediverdi 

ileşke tatar ağası devresinde yaşa-
•aydık... (Vâ-Nû) 

Yol inşaatı 
Yerebatanda ve 

Beyazıtta birer ada 
istimlâk edilecek 

Yerebatan ile Cağaloğlu arasında
ki cadde asfalt olarak inşa edilecelc-
tir. Bu münasebetle Yerebatan sara^ 
yi önünde caddeyi ikiye ayıran ada
nın istimlâki kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan Beyazıddan Aksa-
raya inen tramvay caddesinin sağ 
köşesini teşkil eden adarım da istim
lâk edilerek caddenin Prost plânına 
göre genişletilmesi muvafık görül
müştür. Her iki adanın istimlâk ha-
ritalan hazırlanarak daimî encüme
ne verilmiştir. Encümen istimlâk ka
rarım verince bu binalarm istimlâ
kine başlanacaktır. 

Beyazıd kiitOphanesi 
Evkaf binanın bir kısmîni 

kömür deposu yapmakta 
İsrar ediyor 

Beyazıddaki umumî kütüphane bi-
nasmın tahliyesini isteyen evkaf ida-
resUe maarif müdürlüğü ve Üniver
site arasında bir ihtilâf çıktığmı yaz
mıştık. 

Evkaf idaresi, kütüphanenin mü
talâa salonile kitapların işgal ettiği 
kısmmın maarif idaresi elinde bulun
masına muvafakat etmekle beraber 
kütüphanenin altı bin ciltten iba
ret kitab bulunan deposunun kendi
sine iade edilmesinde israr etmekte
dir. Evkaf idaresi bu binayı kömür 
deposu olarak kiraya vermek eme
linde imiş! 

Maarif müdürlüğile Üniversite rek
törlüğü kütüphanenin kültür haya
tımızdaki ehemmiyetini göz önüne 
alarak münasib bir kira bedeli ver
mek suretile deponun muhafazası 
için evkaf idaresi nezdinde teşebbüs
te bulunmuşlardır. 

M i l l î r e a s ü r a n s m ü d ü r ü 
istifa etti 

Millî reasürans müdürü B. Refi Ce
lâl Bayar sıhhî sebepler yüzünden 
istifa etmiş ve istifası kabul edilmiş
tir. 

B. Refi Bayar reasüransın teşekkü-
lündenberi müdürlüğünde bulun
muştu. Yerine kimin tayin edileceği' 
henüz malûm değildir. 

B e l e d i y e n i n y e n i i k t ı s a d 
m u d u r u 

Belediye iktisad müdürlüğüne ta
yin edilmesi kararlaştırılan Ticaret 
Vekâleti küçük krediler bürosu şefl 
B, Saffet saU sabahı yeni vazifesine 
başlıyacaktır. 

D e m i r y o l u a n l a ş m a s ı n a 
Y u g o s l a v y a d a g i r d i 

Türkiye - Yunanistan ve Bulgaris
tan arasmda evvelce imzalanan de
miryolu anlaşmasına Yugoslavya da 
İştirake karar vererek anlaşmaya da
hil olmuştur. Bu suretle dört mem
leket, demiryollannda müşterek ten-
zilâth tarifeyi kabul etmiş oluyor
lar. 

Karilerimizin 
mektupları 
Çalgılı bahçeler 

meselesi 
Yeniköyde iskele clvannda bir ya

lıda oturduğunu yazan bayan Mücy-
yedden bir mektup almıştık: Civarda 
tesis edUen çalgılı bahçeden şikâyet 
ediyordu. Bu sefer de, 7 numaralı ya-
hda hissedar ve diten hissedarların 
mümessili bulundugwıu bildiren D. D. 
müfetişi B. Kemal Rıza, mezkûr çal
gılı bahçeden müşteki olmadığını, 
bilâkis hileli yalısına bununla şeref 
geleceğini söylüyor. 

Bizim, ilk mektubu dercederek dik
kati celbetmek istediğimiz nokta baş
kaydı: Çalgılı bahçelerin gelişi güzel 
yerlerde - bilhassa komşularm başı
nı şişirecek şekillerde - açılması şeh
rimizin umumi mahiyette bir mese
lesidir. Bazı kimseler bundan hoşla
nabilirler; lâkin gece yarılarına ka
dar oparlörlerle şarkı söylenmesi de 
çok kimse istemiyor. Çalgılı bahçeler 
işi, halledilmesi icab eden bir şehirci
lik davamızdır. 

*** 

Patlıyan bir lâğım 
Bundan takriben bir ay kadar ev

vel Unkapanmda Salihpaşa caddesin
de yol tamir edilmiştir. Buna bütün 
mahalle halkı sevinmiştik. Fakat bu 
hafta yolun tam ortasmda lâğım 
patladı; yoldan geçilmez bir hal aldı. 
Dikati celbederiz. Salih Şener 

AÇIK MUHABERE: 

B. Refik Serdan'a: 
Mektubunuzu aid olduğu makama 

yolladık. 

Bir hırsız kumpanyası 
meydana çıkarıldı 

Müteaddid hırsızlık yapan 
3 kişi yakalandı 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
sirkat kısmı memurlan, bir müddet-
tenberi muhtelif semtlerde, muhtelif 
apartımanlarda mücehverat ve kıy-
meth eşya hırsızlığı yapan bir kum
panyayı dün meydana çıkarmağa 
muvaffak olmuşlardır. 

Polisçe müseccel apartıman hırsız-
larmdan ve şimdiye kadar müteaddid 
defalar hapishanede yatmış, çıkmış 
olan İbrahim, anası Nadide ve Tanaş 
isimlerinde üç kişilik bir kumpanya
dan terekküp eden bu hırsızlar son 
defa Lâlelide bayan Fikriyenin apar-
tunanmdan beş yüz liralık kıymetten 
fazla altın bilezik, yüzük, Fatihte Kir-
masti mahallesinde bayan Kâniyenin 
apartımanmdan yine kıymetli mü
cevherat, Ayasofyada posta paket mü
dürü B. Tayyann evinden kıymetli 
bir fotoğraf makinesi ve gramofon 
çalmışlardır. 

İkinci şube sirkat memurlannca 
yapılan takibat nihayet ijri netice 
vermiş ve bu hırsız kumpanyası çal
dıkları kıymetli eşya ile birlikte yaka
lanmışlardır. 

Bu apartıman lursızları hakkmda-
ki tahkikat derinleştirilmekte olup 
daha başka vakalan öldup olmadığı 
meydana çıkarılacaktır. 

Kapahçarşıda Bodrum hanında 
Süleyman isminde biriıün elbise de
posunun kapı kilitini kırmak suretile 
bir kaç takım elbise çalan Lütfl is
minde biri daha yakalanmıştır. 

Kurbağalıdere 
Temizlenmesi işi 
bugünlerde müna
kaşaya konacak 

Kadıköy halkı, Kurbağalıderenin 
temizlenmesini senelerce evvel iste
dikleri halde Belediye şimdiye kadar 
bu işi başaramamıştı. Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. B. Lûtfi Kırdar, Kadıköy 
halkınm sıhhatini bozan derenin bu
günkü halde bırakılmasmı doğru bul
mamış ve derenin temizlenmesi için 
bir keşif yapılmasını emretmiştir. 

Derenin keşifnamesi hazırlanmış
tır, bugünlerde münakaşaya kona
caktır. Aynı zamanda dereye akan 
lâğım ve mecralarm da dereyi kirlet
memesi için mecra ağızlarma hususî 
tertibat yapılacktır. 

Uç kaza 
Bir kadın, iki çocuk ağır 

yaralandı 
Kasımpaşada oturan bayan Nefise, 

evinin ikinci katmda çamaşır asar
ken muvazenesini kajisederek düş
müş, kendini bUmiyecek bir halde 
polis tarafından hastaneye yatınl-
mıştır. 

Ayaspaşada kasap çıraklığı eden To-
ko Talimhane meydanında bir apar-
tımana et çıkanrken düşmüş, ağlr 
surette yaralandığından hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Şehremininde oturan Osman adın
da bir çocuk Şehzadede Bozdoğan 
kemeri üzerinden yürümekte iken 
muvazenesini temin edemijrerek düş
müş, tehlikeli surette yaralandığın
dan polis tarafından hastaneye kal
dırılmıştır. 

D e n i z t i c a r e t i m e k t e b i n i n 
y e n i v a z i y e t i 

Yüksek Deniz ticaret mektebinin 
meslek mektebi haline sokulması dü
şünülmektedir. Mekteb müdürü bu 
hususta Vekâletle temaslarda bulun
mak üzere Ankaraya gitmiştir. 

Deniz ticaret mektebi meslek oku
lu haline sokulduktan sonra Deniz
yolları umum müdürlüğüne bağlana
caktır. Orta mekteb mezunlarmm bu 
mektebe imtihansız alınması da dü
şünülmektedir. 

V a l i k o n a ğ ı c a d d e s i n i n g e n i ş 
l e t i l m e s i iş i m ü t e a h h i d e v e r i l d i 

Nişantaşmda Vali konağı caddesi
nin yirmi metreden yirmi beş met
reye çıkarılması hakkındaki şartna
meye göre yapılacak inşaat dün bir 
müteahhide ihale edilmiştir. 

V a l i y o l p r o g r a m ı m h a z ı r l a d ı 
Vali Dr. B. Lûtfi Kırdar, dün nafia 

müdürlüğünde 939, 940 ve 941 sene
leri içinde vUâyet dahilinde yapıla
cak yolların programım hazırlamış
tır. Bu program umumî meclise veri
lecektir. 

Mevlidi nebevi 
istanbul Müftülüğünden: 2 mayıs 

939 salı günü Rebiülevvel ayınm on 
ikisine müsadif olmakla önümüzdeki 
pazartesi günü akşamı (salı gecesi) 
Mevlidi nebevi olduğu ilân olunur. 

SOHBET: 

Edebiyat 
TEKNİK. — La Bruyere kitap ya» 

manın da, meselâ saat yapmak gibi, 
Mr usulü olduğunu söyler. Bugün 
roman tekniğinden, şiir tekniğindeı^ 
tiyatro tekniğinden bahsedenler hqp 
onu söylemek istiyor. On yedinci asıı^ 
da m6tier, yirmici asırda teknik... 

Şiir, roman, tiyatro yazmanm bir 
usulü, bir tekniği olduğunu inkâr 
etmiyorum. Nasıl inkâr edilir? KötO* 
İliklerini daima görüyoruz! Birçok 
İdmsder yalnız onu öğreniyor ve 
başka hiç bir şeyi olnuyan bomboş 
şiirler, romanlar, piyeslerle dikkati 
çekmeğe muvaffak oluyor. Hattâ o 
teknik sayesinde içlerinde bir şey 
bulunduğu zehabım uyanduncak 
eserler büe meydana getiriyorlar. 

Usulü, tekniği öğreniyorlar dedim; 
ama nereden, nasıl öğreniyorlar? ora» 
suu bilmem. Bunun ne mektebi var, 
ne de kitabı. O adamlar hiç şüphesiz 
çok okuyor ve bUhassa rağbet gör
müş, usulle, tekniğe uygundur diye 
tanınmış eserleri okuyor ve bunların 
zahiri meziyetlerini kavrayıveriynrlaıv 
Kabp onların içine çabucak işleyive-
riyor ve sanki onlarda fıtri bir istidad 
halini alıyor. 

Öyle adamların kitaplarından dai
ma kaçınırım. Muhakkak öyle peri
şan bir surette yazılmış, muhtelif 
parçalan arasmda bir ahenk bulun-
mıyan, kısa kalması lâzım gelen 
yerimi uzatılmış, uzatılması lâzım 
gelen yerleri kısa kalmış kitaplar 
isterim demiyorum; fakat nasıl söy-
liyeyim? her yeni kitapta bir acemi
lik, ilk bakışta acemilik gibi gözüke
cek şeyler bulunmasını isterim. Çok 
defalar bunlann birer acemilik değil, 
bilâkis büyük bir maharet eseri oldu
ğu sonradan anlaşılır. Bu, yalnız 
yeni eserlere mahsus bir hâl d» 
değUdir. Bilmem hangi Fransız mü
nekkidinin bir yazısmda görmüş
tüm: meşhur • yani zamanmda meş* 
hur, şimdi onun kitaplarını açıp 
okuyan zannederim kimse kalma
dı - meşhur tiyatro münekkidi Fran-
cisque Sarcey, önceleri Racine'den 
pek hezzetmez, onun tiyatro yazma
sını bilmediğini söyler, hele Berenice^ 
hiç tahammül edemezmiş. O, bilhassa 
Eugene Scribe'e on dokuztmcu asrın 
usule, tekniğe en vakıf tiyatro mu
harririne hayranmış. Fakat j-aşlan-
dıkça Racine'in de kendine göre bir 

(Devanu 4 üncü sahifede) 
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AKŞAAfm Yeni müsabakası 

«30 arkadaş 300,000 lira 
kazandı!» 

Bay Ş. davar aldıl... 

«AKŞAM» müsabaka kupona D 
Bay Amca lokantada!.. 

«I 

— Bana bir lıuşlamal... 
— Başustüne bayım!... 

— Bana bîr tavuk!... 
— Baçüstüne pasaml... 

Bana bir kuzu clğeril. 
Başüstüne efendimi... 

Bana bîr kızartma!. 
Başüstüne bayım!.. 

B. A. — Bana da bir çorba!... 
— Çorba kalmamıştır bay Amca!.., 
B. A. — O halde bir gaâete getiı; 
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Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

usulü, tekniği olduğunu sezmeğe baş
lamış; hattâ bir zaman gelmiş, 
Berenlce'in, acemiliğin ta kendisi 
saydığı o tragediamn, Scribe'in bü-
tün komedialanndan ve dramların
dan daha mahirane yazıhnış bir eser 
olduğunu kabul etmiş. 

Her güzel eserin usulü dairesinde 
yazıldığı nihayet anlaşılır. Ama han
gi usul? Sırf o esere mahsus olan 
usul. «Şurası uzun olmuş, burası kı
sa kalmış, muharrir şu tasvirden ve
ya bu şahıstan vazgeçseydi daha iyi 
ederdi diye tenkid ettiğimiz birçok 
romanların asıl güzelliğini, o kusur 
sandığumz şeylerin teşkil ettiğini 
sonradan anlarız. Fakat anlamakla 
kalmaz, onlan bir kaide hâline 
sokmağa, öteki eserlerde de o mezi
yetleri aramağa kalkarız. İşte o za
man iş yine fenalaşır, anlayışsızlık 
yine baş gösterir. Her eserin kendine 
mahsus bir usulü, kimse tarafmdan 
taklid edilemiyecek, taklid ediUnce 
ancak sahte meziyet olacak bir usulü 
vardır. 

Bunun içindir ki usul, teknik pe
şinden koşanlara şaşıyorum. Söyli-
yecek bir şeyleri varsa, içleri zengin
se o şeyler, o zenginlik muhakkak 
kendilerine en uygun olan şekli bu
lur ve büyük bir maharet mahsulü 
olduğu kanaatini verir. 

Her yeni ve kudretli eser, kendi
sinden evvel yazılmış olanlardan çı
karılan kaidelerin boşluğunu isbat 
eden eserdir. Ötekiler hoş, hattâ bir 
bakıma güzel şeyler olabilir; fakat 
hiç biri kalmağa, zamana göğüs ger
meğe lâyık şeyler değUdir. Bir müd
det sevilirler, göz boyarlar ve sonra 
unutulup giderler. 

II 
İNSAN. — Biri çıkıyor, insan oğ

lunu bilhassa iktisadî zaruretlerin 
idare ettiğini, fikrî, ruhî, bediî hüvi
yetimizin de o iktisadî zaruretlere 
göre teşekkül ettiğini söylüyor. Bir 
başkası geliyor, bilhassa ruhi 
(spirituel) benliğimizin asıl olduğu
nu, ötekileri hükmü altında bulun
durduğunu iddia ediyor. İnsan oğlu
nun muhtelif temayülleri, ihtiyaçla
rı arasında böyle bir nevi monarchie 
bulunmasına, yani bir tanesinin öte
kilerden üstün olup onlan kendi ar
zusuna göre bir şekle sokmasma pek 
aklım ermiyor. Bence: «Evvelâ ruh», 
yahut: «Evvelâ madde gibi düsturla-
nn hepsi de yanlış. Bunların ara-
smda bir öncelik, sonrahk, bir üstün
lük, aşağılık, bir müstekülik, tabiğ-
lik, yok. İnsan oğlunda ve insan oğ
lunun kurduğu cemiyette hepsinin de 
bir derecede tesiri var, hepsi de bir 
derecede birbirlerine hükmediyor. 
Hiç biri kendi zaruretlerinin inkâr 
edilmesine, hattâ ikmci derecede sa
yılmasına tahammül edemiyor. 

Gerçi bazı devirlerde maddenin ru
ha veya ruhun maddeye galebe çal
dığı; birinin ötekini idare ettiği gö
rülüyor. Fakat bunlar daima insan
lığın rahatsızlık devirleri olmuştur, 
öyle zamanlarda bir aksaklık, bir ne
vi yarnnlık vardır. Orta - Çağ'm bir 
takım harikalar yarattığını mkâr 
edemeyiz; fakat o zamanın, bütün o 
harikalanna rağmen, bize umumî bir 
mahpes gibi göründüğünü, o asırlar
da yaşamak fikrüıe pek ısmamadı-
ğımızı da inkâr edemeyiz. Atina'nın 
insanı bize mükemmel bir insan diye 
gözüküyor: maddi ihtiyaçları da, ru
hî, bediî ihtiyaçları da serbesçe, hiç 
biri öteki tarafından ezilmeksizin in
kişaf etmiş bir insan. Halbuki Orta -
Çağ'm inşam, ruhî zenginliklerine 
rağmen, bize yanm bir adam hissini 
veriyor. 

İnsan oğlunun muhtdif hüviyetle
rinin biribirinden tamamile müstakil 
olduğunu da iddia etmiyorum. Fakat 
hepsi birbirine tabidir. Biri ötekileri 
değil, hepsi birbirini idare eder. 
«Evvelâ ruh» veya «Evvelâ 
madde değil; evvelâ insan oğlu, 
ruhu ile, maddesi ile, hakikatleri, 
aklı, hisleri, hülyalan ile insan oğlu. 
Bana öyle geUyor ki ahenkli devirler
de hiç bir ihtiyacın, hiç bir temayü
lün mutlak bir sultası yoktur, bilâkis 
bir nevi oligarchie vardır... 

Evvelâ şu veya evvelâ bu... Belki. 
Fakat bunlar beni tatmin edemiyor; 
hepsinde bir sakatlık, bir eksiklik 
hissediyorum, o sakatlığm, o eksikli
ğin ne olduğunu sarahatle görüp söy-
liy«nesem bUe. Nurullah ATAÇ 

Bugün İ P E K ^̂  S A R A Y sinemalarında 
Hayatınızda hiç bir vakit gülmediğiniz kadar güleceksiniz. 

T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 

M BAP ÇAVU 
HARBE GiDiYO 

' Meşhur Arsak Palabıyıkyan'ın en nefis komedisi Aynca: Programa ilâve olarak: 

ELMAS HIRSIZLARI 
Fransızca sözlü, çok heyecanlı macera Filmî 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilâtli matineler - Saat 8.40 da iki filim birden 
Sinemalarında da 
gösterilmektedir. «r'^.S'r" ANKARA'da HALK ve SUS 

DANSTAN İŞLENMİŞ BİR ESER... 
MÜZİKLE SÜSLENMİŞ BİR FANTEZİ... 

NEŞE İLE ÖRÜLMÜŞ BİR FİLM... 

GİNGER ROGERS ile FRED ASTAİR^İn yarattığı 

UÇAN VALSLAR 
L Â L E sinemasında 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ucuz halk matinesi. 

K ü ç ü k p a z a r s e m t o c a ğ ı n ı n 
d e n i z g e z i n t i s i 

Cumhuriyet Halk Partisi Küçük
pazar semt ocağı 28 mayıs 939 pazar 
günü için bir deniz gezintisi tertip 
etmiştir. Şirketi Hayriyeden kirala
nan vapur saat 8 de Köprüden hare
ket edecek ve Üsküdar, Haydarpaşa, 
Kadıköy, Heybeliada, Büyükada is
kelelerine uğradıktan sonra Yalovaya 
gidecektir. Yalovada iki saat kadar 
durulacak, sonra Çınarcığa gidilerek 
akşama kadar orada vakit geçirile
cektir. Vapur Çınarcıktan dönüşte 
ayni iskelelere uğnyarak Boğaziçine 
gidecek ve gece yansına doğru Köp
rüye avdet edecektir. 

Bugün A Z A K sinemasında 
(Nostalgie) 

Bu senenin ZARAH LEANDER'in en muazzam Filmi. 

2 nci Film: J ^ S L A N A D A ^ ^ (Maceralar peşinde) 
Heyecan dolu Spor ve Gençlik F^mi 

1 nci devrenin 13 kısmı birden: Tel: 23542 

Bugün matinelerden itibaren 
TAKSİM SİNEMASINDA 

3 büyük ve güzel filim birden 

Çöl Kızı Cemile 
Pek mükemmel Türkçe sözlü ve şarkıh filim 

K A T I A 
D A N İ E L L E D A R R İ E U X'un en güzel filmî 

Tenzilâth fiatlar: 15 - 20 - 25 Localar 100 kuruş. Bugün saat 1 ve 2,30 da 

fBUGÜN I 

Kadıköy 
HALEde 

Senenin en nefis ve en son eseri: 

BÜYÜK 
CAZ 

TYRONE POWER 
ALİCE FAYE 

M E V L U D 
Merhum Orgeneral Cevat Çobanlı 

Torunu General Basri Saran kızı 
Türkân Saran merhumun ruhuna 
30/4/939 Pazar günü öğleden sonra 
Beyoğlunda Ağacamiinde mevlûd 
okunacağından arzu edenlerin teşrifi 
rica olunur. ^ ^ ^ ^ ^ 

ÖLÜM 
Eski Rus Ticareti hariciye bankası 

müdürlerinden ve Fafa Türk Triko
taj fabrikası sahibi Galatasaraylı 

MUSTAFA HAYRÎ BARUTÇU 
dün anî olarak vefat etmiştir. Cena
zesi bugün (29 nisan cumartesi) 
saat 14 de Şişlide Bomonti Tram
vay istasyonunda 289 numaralı Kâ
zım paşa apartımanmdan kaldırıla
rak Üsküdardaki aile kabristanına 
defnedilecektir. Tanrı rahmet eylesin. 

Rigoletto Operası 
Haber alındığına göre Mayısın 2 nci 

Salı günü akşamı Beyoğlu Fransız tiyat
rosunda Rigoletto operası temsil edilecek
tir. Elen operasının baritonu Elyas Eko-
nomidis Rigoletto rolünü yapacaktır. 

Şehzadebaşı (TURAN) 
Bugün talebeye 

(ÇOCUK FABRİKASI) 
Bu gece umuma 

^ 

( B İ R İ Ç İ : M S U ) 
Büyük vodvil 3 perde 
Atillâ Şerç varyeteleri 

MAKSiM'de ^ 
Her akşam 

Zengin ve muhtelif programla 
KABARE 

DANSİNG 
VARYETE 

Pazar günleri 17 de 

MATİNE 

Bugün MELEK 
Sinemasında 

Nefis Şarkı ve Hafif musiki ile süslü 
Zevkli - İnce ve Eğlenceli Bir Film 

(Fransızca sözlü) 

DANSİNG MELEĞİ 
„ , SİMONE SİMONROBERT 

Ba9 rollerde: yOUNG - DON AMECHE 
Aynca: Paramımt Dünya haberleri ve Miki Mavs 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilâtlı matine. 

Bu hafta s u M E R sinemasının 
Büyük bir muvaffakiyetle göstermekte olduğu ve 

VIVIANE ROMANCE^m 
JEAN MURAT ve JULES BERRY 

ile beraber fevkalâde bir tarzda yarattıkları 

Vazife Uğrunda., 
Filmi kadar müessir, cazip ve ihtiraslı bir film görülmemiştir. EKLER 

JURNAL'da: En hakikî ve mütenevvi son siyasî hâdiseler.. 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilâth matineler. 

Bugün A S R î sinemada 
2 Süper filmden mürekkep fevkalâde program 

BEYAZ MELEK 
k irlak artist 

K A Y F R A N C İ S , 
tarafmdan 

Fiioyu Taltip Edelim 
Emsalsiz artistler 

F R E D A S T A Î R E ve 
G İ N G E R R O G E R S 

Yaz geliyor 

MILLI ve ALEMDAR 
Tekkeyi bekliyen çorbayı içer. 

En büyük kozlarımızı şimdi oynuyoruz. 

SÜVEYŞ FEDAİLERİ 
Loretta Young - Tyrone Power - TÜRKÇE 

A N N A B E L L A 

t^eKlR Ç İ Ç E Ğ İ 
ŞİRLEY TEMPLE 

Bugün saat 1 den itibaren 
Beşiktaş S U A D P A R K Sinemasmda 

Y A Ş A S I N A Ş K 
A B D C L V E H A P ve LEİLA IVIURAD, Türkçe sözlü, Arapça şarkılı 

Seanslar: 1 ?,0 • 4 - 7 15 ve 9,45 dedir. Tel: 43143 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
Hollywood'un bütün yıldızlan 

ŞAHANE 
ÇILGINLIKLAR 

Mevsimin en büyük aşk filmi 
GOETHE'nin en hissî eseri 

PIERRE - RICHARD WILLM 
ve ANNİE VERNAY tarafından 

]\ Tamamen renkli, en çılgın, en fazla| 
danslı ve şarkılı Revü Filminde 

Bugün saat 1 - ve 2,30 tenzilâtlı matineler 

Pangaltı Tepeüstü AKIN Sinemasında 
ŞEREF PORGRAMI: 

Leylaklar Açarken I j Nazar Boncuğu 
Jeanette Mak Donald - Nelson Eddy | | SHİRLEY TEMPLE 

^ ^ ^ ^ ^ _ ^ g ^ m ^ G ü n d ü z ve gece 8,45 de 2 Filim birden 

k 



POLİTİKA 
Yusfoslavyanın yeni vaziyeti 

Tu|:osIavya Hariciye Nann Maıkorif Venedlkte ttalya Hariciye Namı 
ne yaptığı müzalterelerden soma BerBne gUa^ ve burada kendislııi kabul 
fden B. Hitler ve Hariciye Nazın Ribbentrop De görülmüştür. Artık Yu-
goslavya milıverin ild azan ile de tamametı anlaşmışto. Almanya ile daha 
Biyade iktisadi malılyette olan meseleleri halletmiştir. Yugoslavyanm « ı 
büyük müşterisi Almanyadır. İhracatınm yansına yakın mıktan Almanya-
ya gidiyor. 

Yugoslavya ötedenberi Avusturyanın Almanya ile birleşmesine ttalya-
nın arzusu hilâfma şiddetle taraftardı. Dolfussun Viyanada Naziler tarafın
dan öldürülmesi üzerine İtalyanm hazırladığı askeri müdahaleye mani 
olan Yugoslavyadır. Binaenaleyh Almanya ile siyasi bir meselesi yoktur. 
Almanyanın bütün istediği Yugoslavyanın İngilterenin kurmak istediği 
bIol(a dahil olmamasmdan ibarettir. 

Yugoslavya siyasî meselelerini Venedikte halletmiştir. Arnavutluk dev
letinin ortadan Icalkması ile Yugoslavya ile İtalya arasmda daimi nizaa 
sebebiyet veren bir mesele zail olmuştur. Nitekim Avusturyanın müstakil 
bir devlet olmaktan çıkması ile Almanya ile İtalya arasmda da siyasi bü
yük bir mesele kalmamıştı. 

Yugoslavya Arnavutluğu feda ederek vaktile Macaristandan aldığı 
yerleri kurtarmıştır. Macaristan İtalyanm tavassutu ile bu araziden fera-
gat etmiştir. Yakında iki devlet arasmda ekalliyetlerin hususiyeti ve huku
ku mahfuz kalmak esası üzerinde bir ademi tecavüz misakı akdolunacaktır. 

Yugoslavya en büyük harici gaUelerden kurtulduktan sonra bütün 
gayretini dahilî vaziyetini düzeltmeğe hasredecektir. Yugoslavya hükü
metinin Hırvatlann lideri Maçek ile yaptığı müzakereler neticelenmiştir. 
Bu anlaşmaya göre Hırvaistan Dalmaçya ve Slovenya ile Bosna - Hersek 
müslümanlan ayn ayn muhtariyeti haiz iki memleket olacaktır. Su-plarm 
yaşadıkları yerler ile beraber üç memleket umumî ve müşterek işlere bak
mak üzere bir hükümet teşkil edeceklerdir. Bu anlaşma Hırvat mülî partileri 
tarafından da tasdik edildiği takdirde Belgradda üç memleketin mümessil
lerinden bir temerküz Kabinesi kurulacaktır. Hatta şimdiki Başvekil Tsvet-
koviçin kendi mevkiini »laçeke bırakacağı anlaşıhyor. Yugoslavya büyük 
komşulan ile anlaşmak sayesmde dahili ahvalini de yoluna koymuş oluyor. 

AKŞAM 

Emin efendi lokantasında 

şu DAKİKADA NELER OLUYOR? 
Şu dakikada Amerikada on dört 

katil tevkif ediliyor. 
Dünya lıâğıd merkezi Kanadada 

6.000 kilo kâğıd istihsal ediliyor. 
Hindistanda dakikada sekiz kişi 

hummadan ölüyor. 
Bir dakikada Londrada 900.000 

litre su harcamyor; bu mikdar su 
tam on sene yüzlerce Idşiye kifayet 
eder. 

Her dakika Almanya Siegfried is
tihkâmlarının takviyesi için altı yük 
cephane gönderiyor. 

Londradaki, Londra köprüsü g^-
nün her hangi bir dakikasmda yıkı
lacak olsa yüz kişi kazaya uğrar. 

Bu satırlan okumağa l)aşladığınız-
dan beri Japonlar 15.000 kilo baUk 
tuttular. 

Acısız ölüm 
Mademki öldürmek lâzımdır, hiç 

olmazsa acısız, çabuk öldürelim. 
Kedi ve köpekleri öldürmek için bir 

Fransız mühendisi majüskül <¥> 
biçiminde bir elektrik cihazı icad et
ti. Yukarı iki uçta birer ıslak sünger 
vardır. Bu süngerler kıskaç gibi hay-
vanm boynuna yapışıyor, alttan elek
trik cereyanı veriliyor, hayvan bir sa
niyede ölüyor. 

S e y y a h t i m s a h l a r 
Senegalde Colof civarında 60 san

tim boyunda iki timsah bulundu. 
O civarda timsahlarm yaşıyabile-

cekleri hiç bir su yoktur. Bu timsah
lar nereden gelmişti? 

Nihayet buldular. İki kafadar, 110 
kilometre yolu yavaş yavaş yürümüş
ler, Giye gölünden kalkıp ağır ağır, 
açlığa susuzluğa dayanıp Colofa ka
dar gelnüşler. 

D i n l e y i c i â l e t 
Yeni bir âlet icad edildi. Adı yok. 

Yalnız iki baş harfi var: O. M. . 
Bu âleti odanıza koyunuz ve kim

se duymadan, telefonunuza raptediniz. 
Meselâ Ahmed telefonu açıyor, Meh-

medle konuşuyor, siz odanızdan ne 
konuştuklarmı duyuyorsunuz. 

Bakalım bu âlet ne zaman taam-
müm edecek? 

Panik 
Renyada, Duisburg Belediye Ti

yatrosunda Lohengrin oynanırken eli 
mızraklı bir figüran düşüp bajnldı, 
bayılırken mızrağı bir sanatkâra iliş
ti, o da yere düştü, şarkı söyliyenler 
sustular, muzikacılar kalkıp ne olu
yor diye sahneye baktılar. Halk ayak
landı ve kapıya doğru kaçışmağa baş
ladı. 

Basit bir hadise ortalığı kolayca 
velveleye verdi. 

A k a r e t l e r b e j r e n g i n e 
b o y a n a c a k 

Beşiktaşta Akaretlerdeki yaya kal-
dınmları çok bozuk olduğundan Be
lediye bunlan esasU surette tamire 
karar vermiştir. Aynı zamanda Aka
retleri teşkil eden binalann açık bej 
rengine lıoyanması Belediye tarafm-
<]an evkaf idaresine bildirilmiştir. 

A z a p k a p ı m e y d a m n ı n 
m a k e t i y a p ı l a c a k 

Eminönü meydanmda olduğu gibi 
Azapkapı meydanınm da maketinin 
yapılmasma karar verilmiştir. Bu ma
ket Belediye imar müdürlüğü tarar 
fmdan B. Prostun projesine göre ha
zırlanacaktır, Azapkapı mey dam, bu
rada bulunan Sokollu Mehmed paşa 
camisinin vaziyetine göre tanzim edi
leceğinden makette cami esas olacak
tır. 

O r o z d i b a k t a n t e h d i t l e p a r a 
a l m a k d a v a s ı n e t i c e l e n d i 
Orozdibak müessesesinden tehdid-

le 1250 lira almaktan maznun Lûtfi 
hakkında asliye dördüncü ceza mah
kemesinin ikinci defa verdiği beraet 
kararı da temyiz mahkemesi tarafın
dan nakzedildiğinden yeniden muha
kemeye başlanmıştı. 

Dün yapılan muhakeme neticesin
de asliye dördüncü ceza mahkemesi, 
maznun Lûtfinln suçunu sabit gör» 
düğünden bir ay hapsine ve yirmi 
lira para cezası ödemesine karar ver
miştir. Ancak, kendisinin sabıkası 
olmaması göz önünde tutularak bu 
cezası tecil edilmiştir. 

M a t b u a t u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 
m ü ş a v i r l i ğ i 

Matbuat umum müdürlüğü birind 
sınıf müşavirliğine Galatasaray lise
si ingilizce muallimi B. Hikmet Ce
mil tayin edilmiştir. 

KANSIZLIK 
beaizsizhk için yeğine dev« kani ihya eden CTDrkD r \ l ? C r « I J n ? M C » ^ 
BBmuntalüjpcUbbaUraimOantcrUpedilmiştir. O İ l V U r U L o L t l l L I N o , P A R I N 

Nöıasfcni, 
zafiyet T« 
Chloros* 

ÜÇ buçuk yıl evvel bu lokantayı 
g^lrdfim. Beyaadm emsalsiz dekoru 
içinde olduğu için pek sevdim v« ye
mek yemek çok istedim. Olamadı. Ge
çen hafta çarşıda işim vardı. Ban 
dostlarla beraber öğle vakti içeri daU 
dik. İçerisini de dışarısmı da gören bir 
köşede boş masa bulduk oturduk. 

Kalabalıktı, fakat bir tek tamdık 
sima yoktu. Gine da hiç yadırgamadmı, 
hattâ dün ayninuşim gibi bu mulıit 
bana aşina geldi. Ve bu yakınlık ne 
çocukluk hatıralarma kansan cami
den ne de müşterilerin türkçe konuş
masından hasıl olmuştu. Burada ko
nuşulan dil çlnce dahi olsa konuşan
larla anlaşacağıma inanıyordum. Çün
kü dünyanm her tarafında üniversite 
talebesi benim fikir yoldaşımdır, bizi 
biribirimize bağhyan müşterek bir fi
kir tecessüsü, zamanla kaybolmıyan 
manevî bir iştiha vardır. 

Bu genç kalabalık içindeki ağarmış 
saçh hocaları da yadırgamadım. Çün
kü üniversite hocası da bir malûmat 
mustahasesl olmamışsa yaşlı bir üni
versite talebesinden başka birşey de-
ğildir. 

İşte bu aşinalık bana, her hangi mi
safir olduğum ve hepsile oturup gün
lerce konuştuğum üniversite sofrasın-
dayım hissini verdi. Yalnız hafızamda 
bu sahnenin uyandırdığı üniversite 
sofraları ve yuvarlak masalarında ben 
gelip geçen bir konuktum, burada ken
di evimdeydim. Onun için çalışma sa
atleri arasında sofra başında yahud 
kahvede gelişi güzel düşünen bir tale
be gibi hülyaya daldım ve biribirlle 
münasebeti pek sıkı olmıyan şeyler dü
şündüm. 

Yemek döner kebapla başladı. Gur
bet günlerinde çok özlediğim bu ye
mek zihnimi, ananenin hayatımızdaki 
tesirine götürdü. Kapıdan ökçesiz is
karpini!, açık başlı, temiz yüzlü kız 
talebe giriyor, yukarıya çıkıyor; ma
salarda uyanık yüzlü gençler alçak 
sesle konuşuyor, bazılan tek başına 
oturmuş bir taraftan yemek yiyor bir 
taraftan notlarını gözden geçiriyor. 
Sükûn içinde mütemadi bir fikir faali
yeti ortasındayım. Onun için bizim 
Beyazıd üniversite muhiti bana Fran
sız ve Amerikandan fazla ananesine 
bağlı kalmış İngiliz üniversite hava-
smı, bilhassa Oksford gibi en eskisini 
hatırlattı. Garip olarak ne zaman Oks-
forda gitsem, asırlarm markası olan 

muhalled binaları, yeşil çınarları, mor-
salkımlan, o muhite hâkim ve sahip 
talebesi bana İstanbulım eski abideler 
etrafındaki gelmiş geçmiş fikir mer
kezlerini düşündürürdü. Esasen mek
tep ananesiz olmaz, ister iptidaî ister 
âlî olsun. 

Fikir, ne kadar mükemmel bina ne 
kadar yeni vasıtalara malik müessese
lere konursa konsun, olmak için ken
disine mahsus havaya, yağmura, gü
neşe, zamana ihtiyacı vardır. Fikir, 
herhangi bir yemiş gibi bir tek mev
simde olmuyor, bir çok mevsimler, 
tecrübeler ve devirler istiyor. İcad 
edilmesi mümkün olmıyan bir tek şey 
varsa o fikir - limonluğudur. O kadar 
ki, en zengin ve modern Amerikan 
üniversiteleri hars ve fikir sahasında 
ihtisas yapmak isteyenleri hâlâ Fran
sız ve İngiliz, (yakm zamana kadar) 
Alman üniversitelerine gönderiyordu. 

Kebap biter bitmez kendi kendime 
dedim ki: 

Bizim bu genç üniversite, bu toplu 
ve garplı slmasmı alah pek çok zaman 
olmadı. Neden talebesinde ve profesö
ründe eski bir üniversite mahsulleri
nin havası var? 

Cevabım şu vadide oldu: 
Evvelâ arkamızda belli başlı esU 

bir üniversite ananesi var. Gerçi bis 
eskilerine medrese derdik. Fakat Oks
ford gibi İngUlz üniversiteleri, hattâ 
bizce en malûm olan Fransızların 
meşhur Sorbonu da dahil olduğu hal
de evvelâ medrese olarak başlamış, 
orta devir ilim müesseselerine hâkim 
zihniyetle başlamıştır. Fakat baflan-
gıçlan on üçüncü asrm iptidalarına, 
hattâ bazıları daha geriye giden bu 
orta devir üniversiteleri içlerinden şe
kil hâkimiyetine isyan eden, mantık 
oyununun sakat olduğunu, softahğm 
fikre zincir vurduğımu Isbat eden bü
yük simalar yetiştirmiş; bu fikir mer
kezlerini insaniyete mal edecek kadar 
esaslı, dünyamn her tarafından ilim 
talebesi getirtecek mertebeye çıkartmak 
irin liniversHe zihn'vHi bir hnvii ir»ır. 

Yazan: 

HALİDE EDİB 
ban, bir hayli şehid vermiştir. Bu tinl-
versltelerln bizim Fatih medreselerin» 
rahmet okutacak karanlık, dar düşün
celi ve mütereddi sahneleri olmuş. Fa
kat hiç bir zaman karanlık tamamen 
galebe çalmamış, hiç bir zaman hayatu. 
fikir cephesi bu yerlerde tamamen yı
kılmamış, hiç bir zaman yalnız şrVll-
den ibaret bir üniversite mustahasesl 
haline girmemiş. 

Buna mukabil bizim medrese deni
len eski üniversitelerimiz içlerinden 
ölmüşler, dünyamn medreseden mek
tebe geçtiği devir onlann duvarlan-
mn içinde doğmamıştır. Onun için biz
de medrese ile üniversite arasında uzun 
bir fasıla, hattâ bir uçurum var. Onun 
için üniversite, ilim sahasında med
rese ile alâkasım tamamen koparmış 
ferdlerln himmeti ile başlamıştır. Bu 
ikinci başlangıç ne zamandır? Görün
düğü kadar yeni midir? Bir bakım
dan evet, bir bakımdan hayır. Neden 
«evet» onu bırakalım. ((Hayır»a gelin
ce: 

Bizde belki üçüncü Selim binbir kor
ku ve müşkülât içinde Mühendishane-
3d kurduğu gün üniversite tohumunu 
atmış oluyor. Gerçi ondan sonra çöl
de yolunu kaybetmiş topal bir deve 
gibi yeni fikir ağlr ağır sürünmüş, za
man zaman başım kumlarm içine sok
muş U5rumuş kalmış. Fakat bu du
raklara, boşluklara rağmen Tanzimat-
tanberl bu Emin efendi lokantasm-
daki üniversitelilerin havasını yarat
mak için uğraşan, mücadele eden ferdi 
1er, mektepler, kısa da olsa devirler ve 
hanüeler var. Onlar ana ordunun 
yolvmu açmak, yürüyüşünü temin et
mek, duraklanm tesbit etmek için 
öne atılmış, feda edilmiş keşif kollan 
sayılabilir. Fakat füdr jrürüyüşünde 
dahi keşif kollan çıkmadan yeni ülke 
zaptetmek imkânı var mıdır? 

Kahve çok nefisti. Meraklı bir Fran-
sızın eski Burgonya şarabını uzım 
uzun kokladıktan sonra içtiği gibi iç
tim. Zihnim şimdi gene eskiye gitti. 
Acaba bugünkü Oksfordun on üçüncü 
asır Oksforduna bağlandığı gibi bu
günkü Beyazıd on beşinci asır Fatihi

ne bağlanabilir mi? Hayır. Çünkü: Ger
çi Fatihle başhyan ve kısa süren Uim 
ve felsefe, hiç olmazsa ilim ve felsefe 
zihniyeti hâkim olan canh bir devir 
var, fakat bu devir fazla çabuk geçi
yor, fikir tecessüsünün insanlan gö
türdüğü ilim ve tecrübe yolunu çabuk 
bırakıyor, duvarlarının içine kapam-
yor, gözlerini yumuyor, kulaklannı tı
kıyor. Fikir kansızlıktan ölüyor, med
rese asırdan asra ajmi şeyi tekrar edi
yor, dünyayı kökünden sarsan cereyan* 
lann ismini bile işitmiyor. İşte bunun 
için Beyazıdı bir türlü gönlüm Fatihe 
bağlamak istemiyor. 

Acaba Fatih bir gün bu genç ve can
lı Beyazıda girebilir mi? Buna asla de
mek isterim, fakat zihnimdeki istif
ham işareti bir burgu gibi kafamı de
liyor. Gerçi Beyazıddaki genç üniver
sitenin ananesinde Yakın Şarka Tür
kün ilk hâkim olduğu günlerdeki ce
saretini, salâbetini, kısa süren fikir 
tecessüsünü görmek istiyorum. Fakat 
onu takip eden fikir tereddisini, elüi 
keyflnki kadar uzun süren gaflet uy
kusunu istemiyorum. Allah Beyazıdı 
eski yeni softa zihniyetinden, fikre 
ziiıoir vuran, dimağın gözlerini kapı-
yan, öğrenmek, bilmek arzusunu uyuş. 
turan her kazadan muhafaza etsin di
ye dua ediyorum. 

Diyorum ki: Yakm Şark Türkleri 
dünyanm kudret noktalanndan birini 
kuvvetleri sayesine aldılar, cesaretle
ri ve akla sığmaz fedakârhkları saye
sinde muhafaza ettiler ve edecekler. 
Onlar bu şerefli mevkiin daimî sahiM 
olmak için lâzım gelen teknik kabili
yeti süratle elde ediyor ve edecek
ler. Fakat Emin efendi lokantasmdaki 
gençlik ve hava fUdr ve sanat saha
sında da ülke zaptetmek emelini do
ğuruyor. Ve eğer bu emel bir gün tar 
hakkuk edecekse hiç şüphe yok ki, 
onun temeli «Beyazıd» olacaktır. Belki 
de torunumun tonmu «Beyazıd» denir 
denmez «Oksford» yahud «Sorbon» 
gibi bir fikir merkezi anlaşılacak bir 
günde yaşıyacak. 

Böyle bir hedefe vasıl olan başka 
üniversltelUer hangi yollardan geç
mişler, hangi tehlikelerle çarpışmış
lar? Bunlan bugün düşünmek vakti 
geçti. Kahvemi içtim, telvesini bile ye
dim. O halde bana genç üniversitelile
re «Yolunuz açık olsun arkadaşlar!», 
deyip bu kapıdan çıkmak düşüyor. 

GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 

Ne z a m a n ' yazılmıştır? mevzuu nedir? 

A lmanyada Duizburg'da Lohengrin 
oynanırken üç artist bayıhp eser 

sekteye uğramış diye gazeteler yazı
yor. 

Lohengrin, meşhur Alman bestekâ-
n Richard Wagner'in üç perde ve dört 
tablolu operasıdır. Güfte de, beste de 
ona aiddir. İlk temsil 1850 senesinde 
Weimar büyük dukalığı tiyatrosunda 
verildi. Müellif, «Kuğulu Şövalye» 
efsanesinden mülhem olarak bu ese
ri meydana getirmiştir. Esasen Wag-
ner, Cermen efsanelerini sahneye ge
çirmekle maruftur. 

Vaka Anverste geçer. 
İmparator Kuşçu Hanri'nln karşı-

smda, kont Frederlk Telramund -
zevcesi Ortrude tarafmdan kışkırtı
larak - genç bir kız olan Elsa de Bra-
bant'ı biraderi genç dük Gottfriedl 
öldürmüş olmakla itham eder. 

İmparator adaletin tahakkukunu 
ister. 

Kuğu ile çekilen bir sandala binmiş 
olarak, bir şövalye, Elsanm imdadı
na gelir: 

— Senin müdafiin ve kocan olacsr 
ğun. Lâkin şu şartla ki hiç bir zaman 
kim olduğumu ve nereden geldiğimi 
sormıyacaksm! - der. 

Bu şövalye, kont Frederikl yener 
fakat ona hayatım bağışlar. Frederlk 
ise, Elsa'nm kalbinde şüphe uyandır
mak için, kendisine galebe çalan 
adamı süıirbazhkla itham eder: İsmi
ni söylemesi için onu zorlar. 

Şövalye, bu teklifi reddeder. İmpa
ratorla Brabanson denen askerler de 
onun taraflısı olurlar. 

Lâkin Elsa'nm itimadı sarsılmış 
tır. Memnu suali, düğün gecesi ko-

rik, elinde kılıç odadan içeri dalarsa 
da, rakibi tarafmdan öldürülür. 

Elsa'nm kocası, kontun cesedile 
kansmı imparatonm huzuruna gö
türür. 

Orada ismini söyler: 
Kendisini Parslfal'in oğlu Lohen-

grin'dlr. Graal tarafmdan gönderilen 
bütün şövalyeler gibi, o da, ismi öğ
renildikten sonra dönmek mecburi-
tlndedlr. Kaybolmadan evvel, genç 
Gottfried'e ük şeklini verir. Meğer 
Ortrude onu Kuğuya tahvil etmiş. 
BöyleUkle büjrüden kurtulan delikan-
h, Braband dükü olarak selâmlanır. 

« « « 
Bu eser, Wagner'in Tannhauserle 

beraber - en fazla rağbet görmüş 
operasıdır. İçinde bazı pek uzun par
çalar vîu ŝa da birinci perdede Elsa'
nm tehayyülü, Elsa'nm istintakı, K»-
ğunun gelişi; İkinci perdede Elsa'nın 
yüdızlara karşı söylediği aşk şarkısı; 
üçüncüde Elsa ile Lohengrin arasın
daki büyük aşk muhaveresi yüksek 
birer ilham mahsulleridir. 

Graal nedir? 
Yukankl efsanede Graal adı geçi

yor. Bu söz, tabak mânasma gelen bir 
kelimedir. Eski Itlkadlara nazaran, 
îsanm kam Graal'a akmış. Binaen
aleyh, Graal, kunmuvüstada tasav
vufu tehayyüllerln merkezini teşkil 
etmiştir. 

Maamafih Graal fikri, Isadan ewd 
de mevcutmuş. Bu sebeple eski din
lere bağU bir kutsiyet olduğu uılaşü-
maktadır. fv.) 
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MEYVACILIK: 

Meyva ağaçları aşılamaların
da aşıların muvaffakiyetle 

tutması için alınacak bazı 
tedbirler 

Çekirdekten yetişti
rilen meyva ağaçlan 
yabanî olurlar; yani 
aslına çekerler, bunlar
dan bittabi güzel ve 
nefis meyvalar elde 
edilemez. Bu gibi fi-
danlraı, ağaçlan ehlî
leştirmek maksadile, 
bunlarm aşılanmaları 
lâzımdır. 

Meyva ağaçlarına tat
bik olunan aşı: Ya göz 
veya yaprak aşısı ve 
yahut kalem aşısı olur. 
Bundan başka bazı 
ağaçlara da, meselâ: 
Jncir, dut ilh gibi ağaç
lara da düdük aşısı 
tabir edilen aşı yapıhr. 

Göz aşılan da, yapıl
dıkları mevsime göre, 
sürgün göz veya durgun namile iki grupa 
ayrıhrlar. 

Sürgün göz aşısı bu mevsimde, durgun 
aşısı da sonbahara doğru yapılır. 

Durgun göz aşısı aşılandığı vakit tutar, 
fakat fazla sürmez, ertesi sene ilkbaha-
nndan itibaren sürmeğe, kuvvetlenmeğe 
başlar. 

Yapılan göz aşılarından en makbulü 
durgun göz aşısıdır. Gerek göz aşılarınm 
ve gerek düdük ve kalem aşılarının mu
vaffakiyetle tutması için, kalem ve göz
lerin aşılanan anaca iyi bir şekilde temas 
etmesi, yerlerinden oynamaması, hava al
mamaları lâzımdır. 

Kalem aşılarında kalemlerin, göz aşı
larında gözlerin bağlanması, iyice yer
leştirilmesi lâzımdır ki, aşısı tutmuş ol
sun... 

Kalem aşılannda da aşılanan kalemle
rin kuşlar tarafmdan üzerlerine konarak 
sallanmaması, binaenleyh kalemin oy
namaması için de, resmimizde görüldüğü 
tarzda, kalem aşıları üzerine mukavves 
bir dalın, aşılanan kalemler üzerine bağ
lanması, çok faydalı olur. Bu suretle ka
lemler üzerine konmak istiyen kuşlar 
bağlanan, ve resimde görülen dal üzeri
ne konar ve aşıyı zedelemez. 

Gerek göz aşılarında ve gerek kalem 
aşılarında gözlerin, kalemlerin iyi bağ
lanması ve hava almıyacak bir şekilde 
yerlerine oturtulması için, rafya veya ip
liklerle bağlanması ve badehu macunlan
ması lâzımdır. Bu vazifeyi daha mükem
mel bir suretle ifa eden ve elektrik cere
yanı bulunan her memlekette tedariki 
kabil olan ve elektrikçilikte tellerin izo
lesinde kullanılan yapışkan bandlann 
aşıcılıkta da mükemmel ve muvafakıyet-
le istimali kabil olduğundan, bu bandla
nn aşıların sarılmasında, bağlanmasında 
İstimallerini, muhterem okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

Şerit şeklinde satılan ve pek ucuz olan 
bu bandlar, yağmurlardan, rutubetten, te-
siratı hariciyeden kolay kolay müteessir 
olmayan bu bandlann aşıcılıkta da kul
lanılması faydalı olur. 

Aşıların, bilhassa kalem aşılarında aşı
lanan kalemlerin mükemmel bir tarzda 
tutması için kalemlerin taze olması, 'su
yunun kaçmış olmaması, kurumuş bu
lunmamasına çok ehemmiyet vermek lâ
zımdır. 

Bunun gibi göz aşısı yapılırken de, göz
leri alınıp aşılanacak dalların keza nemli 
buluması, taze olması, kırk sekiz saatten 
fazla kalemlerin kalmaması, kalmış olan 

ÇİÇEKÇİLİK: 

Senenin her mevsiminde güzel 
şebbuylar nasıl 

Şebboylar; kokulan, çiçeklerinin renk
leri itibarile bahçelerimizi süsleyen en 
lâtif, hoş manzaralı çiçeklerdendir. 

Şebboylar; senenin hemen her mevsi
minde güzel çiçekler açar. İlkbahardan 
başlayarak sonbahara kadar çiçeklerin
den istifade etmek, çiçek açtırmak ka
bildir. 

Şebboyları dört büyük grupa ayırabi
liriz: 

1 — Yaz şebboyu, 2 — Kasım şebboyu, 
3 — Kış şebboyu, 4 — Ağaç şebboyudur. 

Bunlar her ne kadar şekilleri itibarile 
birbirlerine benzerlerse de, çiçeklerinin 
cesameti, renkleri, büyüklüğü cihetlerin
den birbirlerinden ayrılılar. 

I — Yaz şebboyu: Girofle d'ete Quaran- -
tine. Bunun beyaz, kırmızı, al, pembe, 
sarı açık ve koyu menekşe ve ebrulu 
renkte olmak üzere, başlıca, 8 - 9 muh
telif nevi varsa da en güzeli şunlardır: 

I — İngiliz Şebboyu: G. d'ete Anglais, 
2 — Dresd yedi vereni, Bemoutand de 
Dresd. 3 — Erfurt yedi vereni, B. d'Erfurte. 
4 — Parlak yapraklı kiriş. Kiriş â famille 
lisse. 

Yz şebboylannm bütün nevileri açık 
havada, temmuz ve ağustos aylarında eki
lirler. Kânunusani ve şubat aylarında 
ise camekânlarda ekilirler. 

Bu yaz şebboyu nevilerinin evvelki iki
si o senenin nisan ve mayıs aylarında, 
son ikisi ise daha sonra çiçek ̂ açarlar ve 
fidanları bir sene yaşayabilir. 

II — Kasım şebboyu: Bunun pek çok 
nevi yoktur. Fakat bütün şebboy nevile
rinin renklerini ihtiva eden çeşitleri 
vardır. 

Kasım şebboyu ekildikten bir sene son
la çiçek açarlar. Ağustos, eylül ayların
da ekieln tohumlar, ertesi sene ayni ay
larda çiçek açarlar. İlkbaharda ekilen 
nevileri ise, ertesi senenüı ilkbaharında 
çiçek açar. 

III — Kış şebboyu: Bu şebboy boy
ca diğerlerinden daha kısa olursa da çi
çekleri, çiçeklerinin keisleri büyük ve 
renkh ve gayet parlaktır. Bunun tohum
lan ağustos iptidalarında ekilir ve şubat
tan itibaren mayıs nihayetine kadar çi
çek açarlar. Bunların da bir çok nevileri 
vardır. 

rv — Ağaç şebboyu: Açık havada bir 
çok seneler hararet ve soğuğa tahammül 
edip yaşayabilirler. Manzarası ufak bir 
ağaca benzediği için bu isim verilmiştir. 
Yetiştirilmesi tıpkı yaz şebboyları gibidir. 
Gerek ilkbahar ve gerek ağustosta eki
lir. Bu çeşit şebboylarla duvar diplerini 
süslemek kabildir. İlkbaharda yumurta 
sarısı renginde çiçek açar, kokusu gayet 
hoştur. Bu nevi şebboylar ekseriyetle 
yalınkat olurlar. 

Bundan başka koyu karanfile benzer, 
bodur bir nevi daha şebboy vardır ki, ko
kusu gayet hoştur. 

Yahnkat çiçek açan, mahun şebboyu 
denilen bir şebboy daha vardır ki, pek 
makbuldür. Pembe, koyu kırmızı rengin
de olan şebboylar da pek güzeldir ve to
humları sonbahara doğru, yani temmuz, 
ağustos aylarmda ekilirler ve ilkbaharda 
çiçek açarlar. Bahçelerde ve saksılarda 
yetiştirilmek istenilen kış şebboyları ve 
diğer nevirleri için şu terkibte toprak isti
mal olunur: 
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kalemlerden göz alınmaması lâzımdır. 
Gözleri alınacak kalemlerin aşı esnasında 
nemli bir bez içerisinde sarılı bulundurul
ması lâzımdır. 

İşte, hulâsa olarak bildirdiğimiz bu 
hususata dikkat edilecek olursa, yapılan, 
aşılanan aşılardan yüzde doksan muvaf
fakiyet temin edilmiş olur. 

kokulu, renkli çiçekler açan 
yetiştirilir?, 

Bir araba âdî tarla toprağı, yarım ara
ba eski inek gübresi, yarım araba dere 
kumu ve yahut olmazsa kömür tozu, 
bunlar güzelce karıştınldıktan sonra, fi
deleri, tohumları bu toprakla doldurul
muş kasalara veya saksılara dikmelidir. 

Şeboylan nasıl yetiştirmelidir? Şebboy
lar, umumiyetle her bahçede çiçek açar
lar, bununla beraber serin ve nemli top
rak sairlerine müreccahtır. 

İyi şebboylar yetiştirmek için, iyi cins 
tohum tedariki lâzımdır. Katmerli şebboy 
nevilerinden tohum alınamaz. Yalnız, 
yalınkat şebboylar tohum verirler. Bina
enaleyh şebboy tarlalarında yalınkatla
rın tohumluğa tefrik edilmelerini tavsiye 
ederiz. 

Tohumları, kalburlardan geçirilmiş, bah
çe toprağile doldurulmuş saksılara ek
mek lâzımdır. Ve bu kasaları da bahçe
nin gölgeli yerlerinde muhafaza etmelidir. 

Tohumları mümkün mertebe seyrek ek-
meli, sık sık ekilirlerse elde edilecek fi
danlar pek zayıf olurlar. 

Tohumlar ekildikten sonra her gün in
ce süzgeçli kovalarla sulamalıdır. Fidan
lar 5 - 6 yaprak hasıl edince, bunlar bu
lundukları yerlerden çıkarılarak hazır
lanmış olan yerlere şaşırtılır veya diki
lirler. 

Fideleme işlerini kuru havada yapmalı 
ve köklerinde yapışık toprak bulunma
malıdır. Kış şebboyları fazla rutubetten 
müteessir olurlar. 

Her bir saksıya beşer fide dikilirse kâ
fidir. 

Şebboyları, bulundukları saksılarda, 
yağmurlardan muhafaza etmek için hu
susî ve üzerleri örtülü mahallerde muha
faza edilirler. Bunun için de lodosa karşı 
duvar altlarında 1 - 1 , 5 metre yüksekli
ğinde hususî çardaklar yapılıp bunların 
altlarına konurlar. Böyle yapıldığı tak
dirde şubattan ilkbaharın sonuna kadar 
hepsi çiçek açarlar. Nisanda saksılardan 
çıkarılıp, hercai menekşelerle birlikte, tar
lalara, parsellere dikilirler. 

Şebboylara bir nevi bit, puseron, arız 
olur ki, buna karşı da en müessir ilâç 
tütün suyudur. Tütün suyu az mikdar-
da arap sabunu mahlûlü ile ve tulumba 
ile püskürtülürse bütün bitler mahvo
lurlar. 

TAVUKÇULUK: 

Çok şık, güzel ve pek yu-
murtlajncı bir cins hind 

ördeği 

Hind, koşucu cins dediğimiz ördek, res
mimizde görüldüğü gibi, diğer ördek cins
lerinden taraamile tefrik olunabilecek 
vasıflan vardır. 

Bu cins ördeklere Hind cinsi denmesi
nin sebebi, Avrupaya ve memleketimize 
Hindistandan getirilmiş olmasından dola
yıdır, ki, bu ismi almış olması ihtimali 
vardır. 

Bu cins ördeklerin, resminden de anla
şılacağı gibi, vücudleri narin, ince uzun, 
küçük, ayakları oldukça uzun ve yüksek
tir. Tüyleri yumuşak, başları beyaz, vü
cudleri çok çeviktir. Boyun ve gagalan 
uzun olduklarından yiyeceklerini sulak 
ve batakhklardan bile arayarak bulup te
darik ederler. 

Bunun gibi bu cins ördekler süratle 
koşarak uçarlar. Sulak ve bataklık olan 
yerlerden çok hoşlanırlar. Bununla bera
ber bu cins ördekler çok yumurtlayıcı bir 
cinstir. 

Geniş meraları olan, sulak bulunan 
çayırlıklı yerlerde, bu cins ördeklerin tek
sirini ehemmiyetle tavsiye etmek isteriz. 
Kuşdili, Kurbağalıdere, memleketimizin 
bir çok yerlerinde, istanbul muhitinde, 
Büyükdere gibi, mahallerde, keza Trak
ya, İzmit, Adapazarmda bu cins ördek
lerin teksiri kabil ve şayanı tavsiyedir. 

Bu cins ördeklerin tüyleri pek makbul
dür. İki düzine ördeklerin tüy hasılat
ları, takriben iki kiloyu bulur. Bu ördek
lerin umumî evsaflarından biri de, vü
cudleri siyah, kanatlarının uçları da si
yah zemin üzerine beyazdır. Gagalan 
sivri ve pek uzundur. 

Velhasıl çok şık ekonomsal bir cins 
ördektir. Evlerinde bahçeleri ve bahçele
rinde de havuzlan bulunan yerler için 
teksiri tavsiyeye şayandır. 

Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakarya, Ada
pazarı gibi sulak mahallerde yetiştirilir-
se, epeyce hasılat temin edilir. 

Bunun gibi yumurtalarından, etlerin
den istifade kabildir. Bu cins ördeklerin 
etleri de pek gevrek ve makbul, lezzet
lidir. 

Ziraat sahifemiz 
Okuyucularımız her hafta bu 

sütunlarda siraate ait müteaddit 
yazılar ve mütehassısımıza sor
dukları meselelerin cevaplannt 
bulacaklardır. 

Gazetemizde intişar eden ziraat 
yazılarının iktibası ve kitap, risale 
şeklinde neşri hakkı mahfuzdur. 

AKŞAM' in tefrikası Tefrika No. 84 

AŞKIN KURBANI 
— Büyük macera romanı — 

Nakleden 
İhtiyar, cevap vermedi. Geçirdiği 

günleri tahayyül ediyordu. Vapur bat
tığı zaman deniz onu baygm bir halde 
sahile atmıştı. Ayılınca parasız ve ev-
raksız kaldığını görmüştü. Demek biri 
onun kâğıdlannı çalarak İstanbula 
gelmiş; sahte şahsiyetle aileye girmiş
ti? Bunu yapabilen adam muhakkak 
ki, bir dolandırıcı, bir hırsızdı. Leke
lemekten korktuğu o ismi bu herif 
elbette günün birinde kirletecekti. İş
te bu mukadder... Ve mutlak buna mâ
ni olmalı! 

Kadri efendinin hayret ettiği bir şey 
daha varsa o da hüviyet hırsızına 
Lütfiye hanımefendinin kanmasıydı. 
Bu yabancı herif aileye aid bin bir ha
tırayı nereden biliyordu? 

Düşündükçe içinden müthiş bir öf
ke kabanyordu. Ne fena vaziyet! He
rifin sahtekârhğım meydana çıkar
mak lâzım! Lâkin kendi de öyle fena 
bir mevkide idi ki... 

Gözleri yaşlarla doldu. Hayır, hayır 
bu olamazdı! O alçak herif evlâdlan-
lun yanında kalamazdı! 

(Vâ-Nû) 
Yavaşça başını kaldırdı. Ratibi hay

rete düşüren azimkar bir sesle: 
— Ölmeğe hazırlanan ve dünyadan 

eteğini çekmiş bir insanın sözüne iti-
mad edebilirsiniz... Yalan söylemeğe 
hiç bir mecburiyetini yok... Bari bu 
suretle size minnetimi ödiyebileceğim-
den Cenabı hakka şükrediyorum. 

— Ne demek istiyorsunuz? 
— Tendu hanımı sevdiğinizi, fakat 

izdivacmıza mani olunduğunu söyle
diniz değil mi? 

— Evet! 
— İşte yemin ederim ki sizi redde

den bu adam nişanlınızın babası de
ğildir.... Kadri Memduh paşa değil
dir... 

Ratip, muhatabının çıldırdığına 
hükmetmekle beraber ciddiyetle söy
lenen bu sözlerin tesirinde kalıyordu. 

— İleri sürdüğünüz mesele o kadar 
mühim ki, inanmakta tereddüd ediyo
rum. Eğer hakikî Kadri Memduh pa
şa ölmüşse, demek ki, o isimle geçinen 
bu adam sahtekâr?... 

— Ebet, efendim... Sahtekâr. Yalan

cı!... 
— Peki bu iddianızı isbat edebilir 

misiniz? 
— Tabiî ederim! 
Delikanlı telâşla: 
— Aman anlatm! - dedi 
Kadri efendi cevap vermek üzere 

ağzını açarken birdenbire sustu. 
Ne söyliyecekti? Hakikati ortaya çı

karması için kendisinin kim olduğunu 
meydana vurması lâzım geliyordu. Ha
yır, Kadri Memduh paşanın bu düştü
ğü hali âleme göstermiyecek! Katil sı-
fatile çocuklarımn karşısına çıkmıya-
cak! 

Genç avukat helecan içinde idi. Şim
di artık ihtiyarın sözlerinin doğrulu
ğuna inanmıştı. Müthiş bir sırrın 
anahtarı Kadri efendinin elinde oldu
ğuna kani idi. 

— Bildiğinizi anlatın... Konuşun.^ 
AUalı rizası için susmayın! - diye yal
vardı. 

Kadri efendi ıztırablı bir sesle inli
yordu: 

— Söyliyemem! Söyliyemem! 
— Amma niçin?... Bu hayatî bir 

mesele... Meydana çıkmalıdır! 
Eğer o sırada kapı açılıp gardiyan 

görünmeseydi belki de ihtiyarcık artık 
dayanamıyaı-ak içini dökecekti. Fakat 
bu üçüncü şahsın önünde sükût et
mekten başka çaresi yoktu. Zaten ge
len adam misafirlik saatinin geçtiğini 

haber veriyordu. Ratip ayağa kalktı. 
Çıkarken tekı-ar yalvardı: 

— Söylediğiniz gibi bana karşı sa
mimiyet duyuyorsanız her şeyi açık
ça anlatırsınız... 

— Bu akşam düşüneyim de belki ya
rın geldiğinizde size müthiş bir sır if
şa ederim... O zaman yalan söyleme
diğimi anlarsınız. 

— Peki yarın gelirim! 
Ratip hem yürüyor hem kendi ken

dine: 
«— Eğer bu adam deli değilse kim 

bilir nasıl feci bir ifşaatta bulunacak!» 

Nadire ile Kadri Memduh paşa se
yahate gitmek üzere hazırlamrken Pe-
rihanın çektiği telgraf geldi. Genç ka
dının kendisini böyle acele çağ'ırması 
paşaya halecan verdiyse de zahiren 
sükûnunu bozmadan kâğıdı cebine 
attı. Nadire sordu: 

— Nedir o? 
— Hiç... Ehemmiyetsiz... Bir iş için! 
Sofraya oturdular. Lâkin erkeğin 

gırtlağından lokmalar geçmiyordu. 
İçine müthiş bir korku girmişti. Aca
ba mahkemede işler sarpa mı sarmış
tı? 

Kızlarının o gün mahkemeye gide
ceklerini biliyordu. Telgrafın çekildiği 
saate baktı. Tam çıkar çıkmaz veril
miş! Demek mühim birşey cereyan et
mişti ki, Perihan onu hemen görmek 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

3Iuhtelif ziraî meseleler hakkında 
Kasımpaşa, Muharrem Derinden: 1 — 

Tavuklarınızın ayaklan üzerinde görülen 
ve ayaklarından koparıp gönderdiğiniz 
hastalık numunesi tedkik edildi; bunun 
tavuklarda tesadüf edilen ayak uyuzu 
tesirile meydana gelen kireçlemedir, ki, 
bunun içerisinde gözle görülemiyecek ka
dar bir takım Sarcoptique nevinden ha
şereler vardır. Bunun tesirile ayaklar da 
kireçlenir ve hayvanın ayakları müthiş 
kaşmir ve tavuklar iztırablanndan gaga-
larile bu kireç tabakasını koparırlar. 

Hastalık saridir, diğer hayvanlara da 
geçer, böyle ayakları kabarmış, kireçlen
miş tavukları hemen ayırmak ve aşağıda 
tarifimiz veçhile, tedavi etmek lâzımdır. 

Buna, ayak uyuzu dediğimiz bu hasta-
hk, ekseriyetle tavukların parmaklan 
arasında görülür ve hastalık buradan baş
lar ve bilâhare bütün ayaklan baştanba
şa İstilâ eder, ayaklar kirece sıvanmış gibi 
görülür. Hastalık bazan da bütün vü
cudu istilâ eder. 

Bu kabarcıklar içerisinden sarımtırak 
bir su akar, bunun tesirile ayakların kışın, 
derisi pul pul olur ve bilâhare çoğalır. 

Tedavisi: Ayaklan evvelâ sıcak su ile 
banyo yapmalı ve bir müddet ayaklan 
sıcak suda bırakmalı, sonra üzerine vaze
lin veya kolza yağı sürmeli. Böyle ka
buklar yumuşadıktan sonra, bunlar sert 
bir fırça ile ve en iyisi tel bir fırça ile 
ayaklardaki kabuklan çıkarmalı, sonra 
da, bunun üzerine yüzde 1 - 2 nisbetinde 
su ile karıştırılmış (kreolin veya asidfe-
nik ile ayaklan güzelce yıkamalı ve bun
dan sonra da kükürtle yapılmış merlıem 
sürmelidir ve ayakları bir bezle bağla-
malıdır. 

Bundan başka ayaklara keten tohumu 
lapası koymak ta faydalı olur. Bu suret
le ayaklar sık sık dezenfekte edilerek ka
bukların dökülmesi lâzımdır. 

Tavuklarda görülen bu ayak uyuzu
nun nasıl tedavi edileceği, buna karşı ne 
yapmak lâzımgeldiği hakkında, bundan 
iki üç ay evvel intişar eden ve Babıâli 
caddesinde (Ankara caddesi) Hilmi Kitap
evi tarafından tab' edilmiş olan (Halk 
Ziraati) nam eserimizde izahat vardır. 
Bunu okumanızı tavsiye ederiz. 

2 — Lufa tohumlannı piyasada bul
mak kabil değildir. Bunu Yeşilköy tohum 
ıslah istasyonundan bizzat gidip alabilir
siniz, size bir mikdar tohum verirler. Yal
nız acele ediniz, çünkü tohumların dik
me zamanı geçiyor. 

3 — Çiçeklerin çeliklemesi kasımda da 
yapılır, hangi çiçeklerin çeliklemelerini 
istiyorsanız, bunu bildiriniz. 

4 ^ Gönderdiğiniz gül yapraklanndaki 
hastalık, mantarı bir hastalıktır, buna 
karşı da Bordo bulamacı yapmanızı tav
siye ederiz. 

İlâcın nasıl yapıldığını, keza (Halk Zi
raati) kitabımızda bulabilir, ona göre 
hareket edersiniz. 

Okuyucuianmizdan ricamız; 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahıiren cevap vermek imkân hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de sorulacak ziraî meselelerin, 
nzami 2-3 den fcizla olmamasma 
dikkat edilmesini rica ederiz. 

İstiyordu. 
Gözlerinin önünde bin bir hayal 

canlandı. 
Katil olduğu meydana çıkıyor... Ta

biî o zaman sahte hüviyeti de anlaşılı
yor. Çek davası da yeniden canlanı
yor. Hapislere atılıyor. Sonra kurul
muş bir sehpayı görür gibi oldu. Dili 
kapkara sarkan kendi cesedi sallanı
yor! 

Alnından soğuk terler dökülüyordu. 
Dehşetle irküdi. Biran: 

«— Acaba kimseye görünmeden ka
çıp gitsem mi?» diye düşündü. 

Fakat sonra: 
((— Deli miyim? Neye korkuyorum? 

Kim benden şüphe edebilir ki? Mutlak 
gene Tendu meselesi içindir. Perihan 
birkaç zamandır ses çıkarmıyordu. Ha, 
zırladığımız plândan sarfınazar etti 
sanmıştım. Şimdi herhalde bana tat
bikini rica edecektir. Oldu olacak o işi 
de yapar, öyle giderim. Bu suretle elim» 
de daha çok para bulunur.» 

Bu kararı verdikten sonra metresi
ni okşı yarak: 

— Güzelim, seyahatimizi bir iki gün 
tehir etmek mecburiyetinde kalacağı» 
Galiba... Bu havadis seni üzdü mü? 

— Yoo... Ehemmiyeti yok... Benim 
asıl maksadım mahkeme mahkeme sü
rüklenmemekti, onu temin ettik... Var» 
sın birkaç gün sonra olsun. 

(Arkası var) 
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İtalya, Deniz, Hava kuvvetleri ve 
İktisadî vaziyeti bakımından 

uzun bir harbe gelemez 
Bir harpda italyanın hava huvvetleri ve üsleri m derece roi oynayaiıiiir ? 

B. Mussolini İtalyan haTa kurvetlerini teftiş ediyor 
' ttalya bava kuvvetlerinin bilinen 
teşkilâtı şöyledir: 

Ana vatanda: 4 mmtaütanın her 
İririnde ikişer tümenden ceman 8 ha
va tümeni. Aynca: 

1 Cicilyada 
1 Sardunyada 
1 Sicilyada 
1 Doğu Afrikada olmak üzere ce

man 12 hava tümeni. Oniki adada 
bir hava alay ve batoganik olduğtmu 
biliyorduk. Bımun son zamanlarda 
tümene çıkanlmış olması muhtemel
dir. Maamafih İtalyanlar ana vatan 
dışındaki yerlerde ve bilhassa Libya 
ve adalarda hazer zamanmdan mü
him hava kuvvetleri bulundurmıya-
rak daha ziyade hava meydanlan ve 
tesisatı vücude getirmekte ve icabı 
takdirinde birkaç saat zarfmda bu
ralara tayyarelerini göndereceğini 
düşünmektedir. 

İtalyan hava ordusunun birinci 
sınıf harb tayyareleri mevcudu 1400-
1500 arasında tahmin olunmaktadır. 
Hava ordusu elindeki bütün faal 
tayyareler ise son neşriyata nazaran 
2500 kadardır. Birinci sınıf pilot 
adedi 3000, hava ordusunda çaUşan-
larm tekmil mevcudu 60,000 kişidir. 

İtalyan hava kuvvetleıinin Akde-
nizde oynıyacağı büyük rolden çok 
bahsedUdi. Daha ileri gidilerek Mısır, 
Kıbrıs, Bizerta ve Maltadaki İngiliz 
ve Fransız üslerinin tahrib olunacar 
ğı, İngiliz ve Fransız hava ve deıliz 
kuvvetlerinin iş görmez hale getiri
leceği iddia olundu. Gerek bu iddia
larda ve gerekse İtalyan tayyareleri
nin kalite üstünlüğü hakkmdaki pro
pagandalarda fazla ileri gidildiği mu
hakkaktır. Bu hususta daha bitaraf 
bir kalem olduğu için bir Amerikan 
binbaşısınm (binbaşı EUot) son za
manda intişar etmiş bir makalesin
den aşağıdaki hükümleri ahyorum: 

citalyanlarm Tobruk (Libyada)^ 

Yazan: 
Af. Şevki Yazman 

Leryos (Oniki adada), Pantelleria 
(İtalya ile Tunus arasmda bir ada
dadır) da kuvvetli hava üsleri var
dır ve bu üsler Mısır, Kıbrıs, Bizerta 
(Tunusta Fransız deniz üssü), Mal-
tayı hırpalayabilirler. Fakat Tobruk 
gibi çöl ortasında, Pantelleria gibi 
deniz ortasında tecrid edilmiş birer 
nokta teşkil eden bu İtalyan üsleri
nin de mütekabilen İngiliz ve Fran
sız üsleri tarafından daha müessir 
tarzda bombardıman edileceği de göz 
önünde tutulmalıdır. Keza Oniki 
adalardan birini teşkil eden Leryos 
adasının İtalyaya mesafesi 500 mil
dir. Hiç bir şey istihsal edilemiyen 
bu ada bütün ihtiyaçlarını İtalyadan 
getirir. Kıbrıs ise bu adadan 400 mil 
uzaktadır. Kıbns gibi koca bir ada
nın üzerindeki yüksek platoda Ler-
yosun istiab edeceğinden çok fazla 
hava üsleri vücude getirmek ve U-
manlannda Leryosun alacağından 
çok fazla deniz tayyaresi banndır-
mak mümkündür. Bundan başka İn-
gilterenin tayyare taşıyıcı gemileri 
olduğu ve îtalyanlann da hiç bulun
madığı hatırdan çıkanlmamahdır, 

Tobruk İskenderiyeden 350 mil, 
Mersa matruhtaki İngiliz - Mısır üs
sünden 180 mil uzaktadır. 

Adı en çok geçen ve Akdenizi ikiye 
böleceği söylenen Pantelleria adası 
susuz, limansız, volkanik bir ada olup 
bütün sathı 45 mil murabbamdan' 
ibarettir. Büyük bir Fransız deniz 
üssü olan Bizerta ile İngilizlerin Mal
tadaki üsleri bu adadan hemen mü
savi mesafede, yani 125 mil uzakta
dırlar. 

İngili» ye Franjsızlara karşı daha 

Motorlu İtalyan topçusa 

az kuvvet ve daha az müsaid üsler-
den yapüacak hava hücumlarile İs
kenderiye, Hayfa, Kıbns, Malta, Ce-
belüttank. Oran, Bizertanm tesirle
rini ortadan kaldırmak ve hele büyük 
fUolarm hâkimiyetini elinden almak 
akla sığar şeylerden değildir». 
İktisadî baJamdaıı İtalyanın 

harp kudreti 
Uzun ve çetin bir harpten muzaf

fer çıkmak için iktisadî kuvvetin ne 
mühim rol oynadığı meydandadır. 
18 - 1914 Alman ordusu kuvvetçe kar
şısındakilere faik olduğu halde ikti
sadî vaziyet, bu ordujru silâhmı tes
lime mecbur etmiştir. Gelecek harp
te bu husus daha fazla hissedilecek
tir. Zira gelecek harpte malzemenin 
kazandığı ehemmiyet daha büyümüş
tür. 

İktisadî bakımdan İtalyamn vazi
yeti parlak olmaktan uzaktır. İtalya, 
harp malzemesi için hayatî ehemmi
yeti haiz olan on beş maddeden sekizi, 
yani kömür, petrol, bakır, pamuk, 
lâstik, nikel, krom ve kongsramdan 
hemen tamamen mahrumdur. Demir 
pek az mikdarda mevcuddur. Arna
vutluktan istihsal olunan petrol ha
zer ihtiyacırun ancak yüzde beşini 
temin eder. 1934 senesinde İtalya 362 
milyon liret kıymetinde demir ve 377 
milyon liret kıymetinde madenî yağ
lar ithal etmiştir. 

İtalya sanayii Almanyada olduğu 
gibi kısmen olsun bunların yerine 
ikame edilecek maddeleri de bulamar 
mıştır. 

Keza yiyecek ihtiyacının da yüzde 
elli beşi hariçten tedarik olunmakta
dır. 1934 senesinde yalnız denizden 
ttalyanm ithalâtı 34 milyon tondur. 
Demzde hâkimiyet olmadıkça buıv 
dan çok daha artacak olan sefer ih-
tiyacmın ne suretle temin olunacağı 
mühim bir mesele olarak baki kalır. 
(Almanyanm da İtalyaya ham mad
de veremiyeceği unutulmamalıdır). 

Kaldı ki harb bu malzemenin dö
vizle tedarikini zaruri kılar. İtalya 
ise bundan hemen tamamen mah
rumdur. 1936 senesi birincikânunun-
da İtalyamn eündeki ecnebi dövizi 
ancak 63 milyon Uretlik idi ve bu da 
yalnız petrol ithalâtının yüzde yir
misine tekabül etmekte bulunuyordu. 

Altm mevcudu de şöyle bir seyir 
takib etmiştir: 1933 te 373 milyon, 
altm dolar, 1934 te 806 milyon, 1935 te 
159 milyon, 1936 da 123 milyon. Bu 
mikdar aynı tarihteki Fransız altm 
mevcudunun yüzde yedisi, Belçika 
veya İsviçredekilerin üçte biri kadar
dır. Bütün bunlardan çıkacak netice 
şudur: İtalya deniz, hava kuvvetleri 
ve iktisadî vaziyeti bakımmdan uzun 
bir harbe gelemez. Yalmz kara ordu
sunun mevcudu bakımından mühim 
bir kuvvettir. Ru kuvvetle ne yapa
bilir? Onu da gelecek yazımızda ted-
kik edeceğiz. 

Sermaye için en emin 
memleket; Türkiye 

Merkez bankasının son bir yıllık faaliyetini 
hülâsa eden rapor paramızın sağlamlığını 
ve istikrarını gösteren salahiyetli bir vesikadır 

Ankara (Akşam) — Evvelki gün 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
alelade heyeti umumiye toplantısında 
1938 yıh idare meclisi ve murakabe he
yeti raporlarımn tasvip ve bilançosu
nun tasdik edildiğini bildirmiştim. 
Bankanın son bir yıllık f aaliyetmi hü
lâsa eden rapor ayni zamanda para-
mızm sağlamlığım ve istikrarım gös
teren salahiyetli bir vesika mahiyetin
dedir. Raporda devlet maliyesinin va
ziyeti ve para piyasası şöyle izah edü-
mektedir: 

Devlet maliyesi 
«1938 âdi senesinde tesadüf eden 

ilk beş ayın nihayetinde hitam bulan 
1937 - 1938 malî senesi 272.2 milyon 
liralık bir tahsilat yekûnu vermiştir 
ki, muhammenata nisbetle 41.000.000 
lirayı mütecaviz bir fazlahk irae eder. 
1938 in son yedi aylık tahsilatı, evvel
ki senelere nisbetle gene 3mksektir: 
936 kânunuevvel ayında 176.352.000 
lira olan tahsilat, 937 nin aym aymda • 
212.042.000; 938 in aym aymda ise 
225.220.000 hraya yükselmiştir. 

1938 senesinde yeniden yeniye ver
gi ihdas edilmedikten maada 1938 -
1939 malî senesi için tenzilât dahi ya
pılmıştır. Buna rağmen yedi aylık bir 
devre zarfında tahsilatın fazlalığı bit
tabi calibi memnuniyettir. 

İtfa ve saire dolayısiyle düyunu u-
mumiyemiz bir taraftan tenakus eder
ken diğer tarafan bir takım şirketle
rin mubayaasına, bazı Nafıa işleri ve 
saire vücude getirilmesine ve tevsi 
edilmiş sanayi programının tatbikine 
devam olunmak üzere aktedilen diğer 
istikrazat hasebile heyeti umumiyesi 
dahilinde 1938 içinde düyunu umu-
miyemiz kabarmaktan hali kalmamış 
tır. 

Para piyasası 
Muhtelif âmülerin tesiri altında va

deli veya vadesiz mevduat, bankala-
rımızm hesaplarmda tezayüt eylemek
te devam ediyor. Dünyanm hemen her 
tarafından mevcut takyidat dolayısile 
memleketimiz sermayeleri için neticei 
hesapta gene en emin yer kendi mem
leketimizdir. Her cinsten mevduat ba
kiyeleri 1938 de bir sene evvele nisbet
le daha fazladır. Kısmen bu fazlalık 
ve kısmen de borçlu hesaplar için ka
nunen tayin edilen azamî faiz hadleri 
dolayısile piyasadş büyük bankalar 
alacakh hesaplar faizttrini sene zarfın» 
da indirdiler. 

7/trazat faizleri için, sene zarfında 
bir kanun azamî haddi % 8,5 olarak 
tesbit etti. Bankamız da bir temmuz 
tarihinden itibaren Iskonto haddini 
% 5,5 den dörde ve avans hadlerini de 
% 4,5 dan üçe indirmiş bulunuyor. 

Bankanın muameleleri 
Bankanın muamelelerine gelince 

1937 gayesi mevcudu 36.865.469,95 
lira olup 1938 zarfmdaki makbuzat 
814.591.139,63 liraya baliğ olmak su
retiyle sene gaye^indeki zimmet ye
kûnu 851.456.609,58 İna olmuş ve se
ne zarfmdaki 815.314.998,59 medfuat 
neticesinde 1938 gayesi bakiyesi 
36.141.610,99 liradan ibaret bulun
muştur. 

Tedavüldeki banknotlar 
1937 senesi sonunda kasamızda mev. 

cut banknotlara da şamil olmak üze
re: 

Mevcut bulunan 176.676.501 liralık 
banknotlara 1938 de 30.000.000 lira
lık daha banknot inzimam ederek ha
sıl olan 206.676.501 liralık yekûna 
mukabil 1938 de 1.932.059 lirahk bank-
not tedavülden çekümiş ve sene gaye
sinde 204.744.442 Uralık banknot kal
mıştır. 

Sene gayesinde piyasada bilfiil mü-
tedavil banknotları tesbit için yuka-
nki bakiyeyi teşkil eden: 204.744.442 
liradan sene gayesinde kasalarımızda 
mevcut 10.765.721 lirayı tenzil ederek 
bilfiil tedavülde 193.978.721 liralık 
banknot bulunduğu neticesine varı
rız. 

Evrakı nakdiye karşılığı 
hazine tahvilâtı 

Bankamız kanunun 5 ve 6 ncı mad
deleri mucibince uhdemize müdevver 

evrakı nakdiyeden dolayı hazinenin 
bankaya karşı müteahhit bulunduğu 
borca ait vaziyet A — resülmal ve B —< 
faiz zaviyelerinden berveçhi âtidir: 

A — Resülmal. — Müdevver evrakı 
nakdiyeden 1937 gayesinde devletin, 
bankaya borcu 144.676.501 lira iken' 
1938 senesi zarfında vaki 1.932.059 
liralık tediyat üzerine bu borç sene ga
yesinde 142.744.442 hraya düşmüştür. 
Sene z«u-fında vaki tediyatm: 

1.467.985,11 lirası kupon tahsilatın, 
dan, 464.073,89 Urası 1937 senesi ban
ka temettüatından mütehassıl olup 
yekûn 1.932.059.— Uradır. 

1934 senesi zarfmda kanunumuzda 
vuku bulan malûm tadilâta müsteni
den yüzde birler hasılı 1938 de hazine
ce evrakı naküiye karşılığı cüzdamna 
ithal edümek üzere hazine tahvilâtı 
mubayaasına tahsis edilmiştir ki, tah-
sil edilen bu meblâğ sene zarfında 
3;428.144,89 liıaya baliğ olmuştur. 

B — Faiz. — 1938 senesi zarfında ha
zine tahvilâtı bakiyeleri üzerinden se
nevi % 1 hesabiyle tahakkuk ettirdi
ğimiz faiz sene sonunda 1.442.555.20 
Mıaya baliğ olup bundan 1.088.975,84 
lirası sene zarfında tahsil edilmiş ve 
bakiyesi olan 353.579,86 liramn tahsi-
h de olbaptaki mukavele mucibince 
1939 senesine bırakılmıştır. 

Tevdiat 
1937 gayesinde 17.562.348,83 li

radan ibaret tevdiat 1938 zarfında 
1.318.059.820,40 liralık teslimat ile 
1938 gayesinde 1.335.622.169,23 lira
ya baliğ olmuş ve sene zarfındaki 
1.310.376.507,72 liralık istirdatlar ile 
sene gayesinde bakiye 25.245.661,51 
üradan ibaret bulunmuştur. 

İhtiyat akçeleri 
Yüksek heyetinize takdim eyledi

ğimiz bilançoda bankanın 1937 gaye
sinde âdi ve fevkalâde ihtiyat akçeleri 
mecmuu 2.712.234,11 liradır. Mevzuu 
bahis seneye ait temettüün sureti tev
ziine müteallik teklifler tasvibe maz-
har olduğu takdirde bu meblâğ 
3.268.124,53 liraya vasıl olacaktır. 

Dün de yazıldığı gibi idare meclisi 
raporuna ve bilançoya göre 1938 yıUn-
daki banka muamelelerinden hasıl 
olan kâr 2,210,322 liradır. 

Kanun lâyihaları 
Hükümet kalan projelerden 
bir kısmının daha muamele 

mevkiine konulmasını 
Meclisten istedi 

Ankara 27 (Akşam) — Hükümet, 
meclise yeni bazı kanun lâyihalan 
tevdi etmiş ve beşinci Büyük Mület 
meclisinden kalan projelerden bir 
kısmımn c'-aha muamele mevkiine 
konulmasım meclisten istemiştir. Bu 
lâyihalar şunlardır: 

Ecnebi memleketlerde hiznirt etmekts 
olan memur ve müstahdemlerin maa^ 
ücret ve tahsiBatlannın tediye sureti hak
kındaki kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası, İstanbul Tramvay ve 
Tünel şirketlerinin imtiyaz hakkı ile te-
sisatiarmm B&Un almmaana dair olan 
mukavelelerin tasdiki hakkmdaki kanun 
lâyihaları, memleketten çıkacak veya 
memlekete girecek ürelme vasıtalarının ya
sak edilmesine ve bunların yabancı mem
leketlerin yasak maddelerile defriştirilme
sine dair kanun lâyilıası, Türkiye - Bel
çika arasmda imza edilen iadei mücrimin 
muahedesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası, Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşması için teati olunan mektupların 
tasdiki bakında kanun lâyihası, Türki
ye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kllrinf 
anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 ey
lül İ9U tarihli ticaret ve kliring anUş-
masma bağlı 4 sayıü listeye çiçek soğan
larının ilâvesine dair kanun lâyihası, 
TüAiye - İaveç ticaret ve kliring anlaş
ması protokoluna merbut licteye ilâve edi
lecek kontenjan hakkında teati olunan 
mektupların tasdikine dair kanım lâyiha
sı, Türkiye - İtalya ticaret ve seyrlsefain 
muahedesinin cüzü mütemmimini teş
kil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmaları ile bunlara ek olarak 
tanzim edilen vesaikin meriyete konul-
masma dair kanun lâyihası, Türkiye -
Romanya ticaret anlaşmasına müzeyyel 
anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyi
hası, Türkiye - Yunanistan arasmda akd 
ve imza. edilen kliring anlaşmasma mü
zeyyel protokolün tasdiki hakkında ka
nun lâyilıası, vakıf paralar ikrazatmdaa 
mii- alacakların tasfiye ve parmara 

çev: dair kanım I&jrihası. 
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'.Ihllsanab Bstamıbulıy nmmü fatlhattö ? 

10 Nisan 1204 de 
haliçten şelıre girdiier 

u Askerler!., haydi müdafaa ediniz ! Bu hem şeref, hem hayat 
memat meselesidir ! „ diye teşvik eden imparatora, askerler: 

" Tedahüldeki ücretlerimizi ver! „ dediler 
Son taarruz günü, bütün Haçlılar 

yine silâha sarıldılar. Donanmaları 
Galatadan kalkıp Halicin İstanbul 
surlarına yaklaştı. Fakat taarruz 
edenlerin korkusu, taarruza uğra-
yanlarmkinden fazla oldu. Zira sur
lar üzerine umulmadık kesafette bir 
kalabalık birikmişti. 

Lâtin kumandanlar, askerlerin ce
saretini ve gayretini artırmak üzere 
şu tebliğde bulundular: 

— Şehrin kulelerinden birine bay
rağımızı ilk diken, yüz elli mark mü
kâfat alacaktır. 

Çok geçmeden saldırış başladı ve 
umumî bir mahiyet alıverdi. Öyle 
müthiş bir gürültü oluyordu ki güya 
cehennemlerden zebaniler boşanmış
tı. Ancak böylelikle taarruz edilen 
noktalarda müdafilerin adedile mü-
taarnzlarmki tekabül edebiliyordu. 

Hücum bir kaç saat sürdü. Netice
de, şimal tarafından bir rüzgâr esti. 
Böylelikle gemiler karaya doğru itil
di. Birinin adı «Pelerin yani Hacı», 
diğerininki «Paradis yani Cennet» 
olan iki gemi bir kulenin biri bir ya
nına, öbürü öteki yanma düştü. Bun
larda Saisson ve Troyes rahipleri ri
yaset ediyorlardı. 

Derhal merdivenler duvara dayan
dı. Dayanır dayanmaz, iki Lâtin mu
haribinin kule üstüne çıktığı görül
dü. Biri Urboise isimli bir Fransız, 
öbürü de Alberti isimli bir Venedik
liydi. Arkalarından kalabalık halinde 
arkadaşları da kuleye çıktı. 

Lâtinlerin tazyiki altında kalan 
Grekler kaçmak mecburiyetinde kal
dılar. Bu kargaşalıkta, Alberti, düş
man askeri sanılarak bir Fransız ta
rafından yanlışlıkla öldürüldü. Fran
sız, yesinden kendi kendini vurmağa 
kalktı. 

Haçhlar, muharebede son derece 
coşmuşlardı. İsmi yukarıda geçen pa-
pasların bayrakları kulenin üstünde 
dalgalandı. Donanmadaki bütün or
du bu muvaffakiyeti görerek cöştü. 
Her taraftan saldırışlar şiddetlendi. 
Gemilerden iniyorlar, duvarlara çı
kıyorlardı. Haçlılar dört kule daha 
ele geçirdiler. Şehrin üç kapısı, koç
başı denen yıkıcı âletlerle devrildi. 
Bunun üzerine, şövalyeler gemiler
den atlarile beraber çıkıp, bütün 
Haçlı ordu şehre daldı. 

Bracheux isimli bir süvari, Petri 
kapı mevkiinden saldırarak, Murzufl'un 

çadır kurduğu tepeye adetâ tek başı
na çıktı. Grekler bu adamı dev gibi 
bir mahiyette görerek kaçıştılar. 

Vakanüvis Nisetas: 
«Bu süvari, demir miğferi altında 

yürüyen bir kuleye benziyordu» diyor. 
Lâtin ordusu, şimdi surların iç ya

nındaydı. Fakat burada sıkıştırılmak
tan korktuğu için, bir de yangın çıka
rarak dehşet salmak istedi. Bu ateş
ten sur, İstanbul halkına büsbütün 
korku verdi. 

Gece yaklaşıyordu. Haçlılar, daha 
fazla ilerlemiyerek gemiler civarında 
bir mevkide kaldılar. Başkumandan 
Marki Monferra şehre hâkim bir nok
tada Hainaut'da imparatora aid Vla-
kerna sarayının karşısında çadırla
rını kurdu. 

Sonradan imparator olan Boduen de, 
talihinin kendine güleceğine dair fail 
hayır telâkki edilecek bir ganimet el
de etti: Murzufl'a aid çadırlan aldı. 

Böylece İstanbul 10 nisan 1204 ta
rihinde fethedildi. 

« *• 
Fethedildi, fakat feth tamam ol

mamıştı. Haçlılar ancak Haliç kıyıla
rında bulunuyorlardı. 

Ogün Murzufl, atma binerek şeh
rin meydanlarını heyecan içinde do
laştı. Dağılan askerlerini toplamağa 
çalıştı. 

Tarihçi Nisetas'a göre, bunlar, öy
le penşan bir haldeydiler ki, kulak-
lan -öz işitmiyordu. Vatanperver im

paratorlarının arkasından gidecek 
gibi değillerdi. 

Şampanya mareşalinin hatıratına 
nazaran, imparator, müdafaanın 
mümkün olarnıyacağını anlayınca, 
Yedikule kapısına doğru gitti ve ora
dan kaçtı. 

Onun peşi sıra, büj'ük bir kalaba
lık şehirden çıktı. Latinler bunları 
takib edemedi. 

İmparatorun firan şehirde şayi 
olunca artık kimsede takat kalmadı. 
Herkes ona beddualar yağdınnağa 
başladı. Sanki böyle biranda yeni bir 
hükümdara ihtiyaç varmış gibi, halk 
Ayasofya kilisesine üşüşmüştü. İm
paratorluğun son kalesinin sukut et
tiği böyle biranda yeni bir imparator 
seçtiler. 

İki namzed vardı. Biri Teodor Du-
kas, öbürü Teodor Laskaris. 

Bunlar, mevcut olmıyan taht için 
aralarında mücadeleye giriştiler. Ne
ticede Laskaris seçildi. Lâkin zavallı 
adam başına taç giymek cesaretini 
kendinde bulamadı. 

Bu prens ciddiyetile ve kahraman-
hğiyle tanınmıştı. Grekler, onun harp 
sanatındaki maharetini medhüsena 
ederlerdi. 

Derhal ortaya atıldı. Vatanperver
lik hislerini körüklemek için sözler 
söylemeğe başladı: 

— Lâtinlerin adedi azdır! - diyor
du. - Halbuki biz çoğuz... Onlar, 
girdikleri şehir' içinde korkudan tit
reyerek ilerliyorlar. Görüyorsunuz ki 
gemilerinin yanından bile uzaklaşa-
mıyorlar... Kendilerine yaklaşmama
mız için ortalığı ateşe boğuyorlar... 
Onları ezebiliriz... Garp askerleri ne 
din, ne vatan, ne mal, ne de aileleri
nin namusu için dövüşüyor. Grekler 
ise bilâkis mukaddesat ve menafi na
mına ne varsa hepsi için çarpışıyor... 
Bu sebeble cesaretleri iki misli olma
lıdır. 

Ve yeni imparator sesini yükseltti: 
— Ey Bizanslılar! Romalı olmak 

şerefini hâlâ muhafaza ediyorsanız 
silâh başına!... Yirırü bin barbar, şeh

rinizin surları içindedir... 
Sonra askerlere ve imparatorluk 

muhafızlarına döndü: 
— Askerler! Kurtuluşunuz İstan

bul şehrinin kurtuluşuna bağlıdır. 
Düşman, bir kaç kere püskürtülüşü-
nü asla affetmiyecek, sizleri nasıl ol
sa mahvedecektir. Karadan da, deniz
den de kaçmanız için imkân ve vası
ta yoktur. Rezalet, günah, hat tâ 
ölüm arkanızdan kcşaıak sizleri ya
kalayacaktır. 

Laskaris, asilzadelerin de hissiya
tım coşturacak sözler söyledi. 

— Sizler, şarkî Roma denen büyük 
memleketin güzide insanlarından in
ce şahsiyetlerdensiniz... İmparator
luğun halâsaı, çarpışmanızla mukay-
yeddir. Sezarm kahramanlığını düşü
nünüz! 

Bütün bu vatanperverane sözlere 
karşı askerler şu sözlerle mukabele 
ettiler: 

— Tedahülde paramız kaldı. Ücret
lerimiz ödenmelidir. 

Ahali ise, itimaddan ziyade hay
retle dinliyordu. 

Asilzadeler, somurtup sustular. 
Umumî hissiyat şu kelimeyle ifade 

edilebilirdi: Yeis! 
* 

Gelecek makalemizde, Haçlı ordu
nun İstanbula nasıl hâkim ölduğU' 
nu, ne tahribat yaktığını bütün /c-
cayii ile hikâye edeceğiz. 

Yürük Çelebi 

Sivas l isesinin yer inde bir 
teşebbüsü 

Sivas (Akşam) — İstanbulda Edir-
nekapı mezarlığında yatan 20 Sivaslı 
şehide yapılacak anıd için icab eden 
masrafı karşılamak üzere Sivas lise
si bir teşebbüste bulunmuş, hazırla
nan biletler halka satılarak Tan sine
masında Sarı Zambak filmi gösteril
miştir. Biletler halk tarafından seve 
seve alınmıştır. Toplanan para şehit
likleri imâr cemiyetine gönderilecek
tir. 

Yurdda çocuk bayramı 

Tahranda büyük bir 
geçid resmi yapıldı 
Kardeş Iranın mükemmel askerleri 

büyük bir intizamla geçti 
Halk geçide iştirak eden Türk askerinî 

coşkun tezahüratla alkışladı 

23 Nisan çocuk bayraım yurdun her tanfmda büyük tcsafaüraUa kutlan
mıştır. Çocuk haftası da yine nece Jçtnde devam ediyor. Yukandaki resimler
den üstteki Trabsonda 23 Nisan milnasebetUe süslenen çocukları, sağdaki sı
ra yukarıdan aşağı Adapasarmda, soldaki sıra Slvasta yapılan resmi ceçid-
den ikişer intibaı föstermektcdlz. 

Tahran 28 — Dün öğleden sonra 
Celâliye alanında büyük bir geçid 
resmi yapıldı. Şehinşah, Mısır meli
kesi, prenses Fevziye, Şehinşahıa 
kızları ve damdonörleri, misafir he
yetler, hemen bütün Tahran halkı 
geçid resminde hazır bulunuyorlardı. 
Iran askerlerinden başka Türk, Mı
sır, İngiliz, Fransız, Sovyet müfreze
leri de sahada yer almışlardı. 

Şehinşah atla askeri teftiş ederek 
otağına geldikten sonra kıymetli bir 
muhebbet jesti olarak heyetimizin 
reisi B. Ali Rana Tarhan ile orgene
ral Kâzım Orbayı yanlarına çağır
mak lûtfunda bulunmuştur. 

Evvelâ süvariler geçti. Süvarilen 
binicilikleri büyük takdirle karşüan-
dı. Dörtnala koşan atlar üzerinden 
mütemadiyen yere atlayıp yeniden 
atına binen, ağzında kılıç fırıldak gi
bi dönen, dört atı birden şahlandıra
rak ilerliyen, üç at üstünde piramit 
halinde ilerliyen erler büyük takdirle 
temaşa edildiler. 

Dörtnala giden atlar üzerinde tü
feklerini ve küçük mitralyözlerini 
maharetle kullanarak yerlerde ser
pil! küçük balonları patlabilmek, mız
raklarının ucuyle yerden küçük İran 
ve Mısır bayraklarını kaldırabilmek 
ancak mükemmel erlerin yapacağı 
işlerdi. Daha sonra karşıdan bir sü
vari alayı ilerledi. Eski sancağını Şe-
hinşaha takdim eden bu alaya pren
ses Fevziyenin ismi ve onun bayrağı 
verildi. Bu merasimi müteakib asıl 
geçid başladı. 

Kırmızı mavi elbiseleri içinde bronz 
yüzleri parlıyan Mısır hassa alayına 
mensup süvari ve piyade müfrezele
rinin geçidi ciden güzeldi. Bunu İn
gilizlerin muntazam yürüyüşü takib 
etti ve hepsi şiddetle alkışlanıyordu. 

Bunlardan sonra boz bir kütle ha
linde takım kolunda mehmedcikleri-
miz ilerlemeğe başladı. Önde şanlı 
sancağımız Türk ordusunun kardeş 
İrana selâm ve muhabbet hislerini ge
tiren bölük görünür görünmez herkes 
ayakta kardeş millet, kardeş Türkün 
sembolünü durmadan, dinlenmeden 
alkışlamağa başladı. Sancağımız eğil
di, kardeş ordunun Başbuğunu hür
metle selâmlıyor ve sonra yekpare bir 
granit parçası halindeki kıtanın ba
şında ilerhyordu. Arkadan Fransızlar, 
sonra da Sovyet müfrezesi geçti. 

Şimdi kardeş İranın şanlı ordusu 
geliyor. General Sakaki'nin takdim 
ettiği bu kolordu, dünyanın her ta
rafındaki bütün ordularla boy ölçü
şebilecek, vatanım her türlü tecavüz
lerden tamamile masun tutabilecek 
kudretli bir ordunun yüksek bir nü-
munesidir. Büyük alan alkışla çınlı
yor ve alaylar önde sancakları biri 
ötekinden daha muntazam, biri öte
kinden daha heybetli, Başkumanda
nının önünden geçiyor. Daha ai'ka-
dan mükemmel motorlu kıtalar, tank
lar, hafif muharebe arabaları, tayya
re toplan da geçti. 

Daha evvel geçidin bidayetinde ön
de Türk tayyarelerini, bunun arka
sından da İranın mükemmel hava 
filolarını seyrettik. Danisgâh dağının 
arkasından çıkan tayyareler munta
zam formasyon halinde alan ufukla-
nnda alçaktan uçarak Elbruz ötele
rinde kayboldular. Bu sırada bir ha
fif filo da çok meharetli akrobasi 
hünerleri yaptı. 

Dört saat süren bu geçid esnasın
da kırk bin İran askerini gördük. Bu 
ordu ile yalnız İranlılar ve kaı-deş 
milletin büyük Şefi değil, fakat İra-
nm bütün dostları, kardeşleri ve sağ
lam bir sulhu seven herkes, bütün 
dünya iftihar edebilir. 

Gece Gülüstan sarayında Mısır me
likesinin davetlisiyiz. Bahçe yoUarm-
da bu sefer Mısır askerleri dizili. Ve
nedik fenerlerile panldıyan bahçede 
Mısır, Türk ve İngiliz muzikaları mü
navebe İle çalıyor. 

Taht salonunda davetliler hazır. 

içerisi bir siyah ve beyaz senfonisi 
Arada üniformalarin sırmaları sanki 

bu iki esas renkli senfoninin muhte
lif cümlelerin birbirinden ayırıyor. 

Bütün kadınlar Mısır sarayı proto
kolü mucibince beyazlar giyinmişti. 
Erkekler de fraklı. Genç evliler alkış
lar arasında ilerliyor. Bu çok güzel 
çiftin yüzlerinde heyecan ve saadet 
okunuyor. 

Biraz geriden imparatoriçe ve me-
hke Nazlının ortasında Şahinşah ge
liyor. Prenses Fevziyenin beyaz haş
metli gelin elbisesinin üzerinde dört 
kaskat halinde pınldıyan bir gerdan
lık var. Düğün hakkında yazılmış bir 
kasideyi dinliyorlar. Sonra büfe açıldı. 

Bu esnada majeste Şahinşah, he
yetimiz reisi Ali Râna Tarhan, Canı-
tez, orgeneral Kâzım Orbay, başyaver 
Celâl ile idarei akdah etmiş, hepsine 
ayrı ayrı çok kıymetli ve kardeş Tür
kiye hakkında senâkâr sözler söyli-
yerek baha biçilmez iltifatta bulun
muşlardır. 

Gece yarısı genç evliler saray bah
çesinde dizili üç kardeş ordu mümes
silleri askerlerin, sıra ile Mısır, Türk 
ve İran askerlerinin arasından geçe
rek otomobile binmiş ve arkada diğer 
otomobiller olduğu halde Mermer sa
raya gidilmiştir. 

Sivas vali vekili vazifesine 
başladı 

Sivas (Akşam) 
— Valimiz B. 
Nazmi Tokerin 
Kayseri mebus
luğuna seçilerek 
ayrılması dolayı-
sile Dahiliye Ve
kâletince değerli 
mülkiye müfet
tişlerimizden B. 
Osman Nuri Te
keli vali vekilli
ğine tayin edil
miştir. B. Osman 
Nuri şehrimize 

Sısav vali vekili B. 
Osman Nuri TekeU 

gelerek vazifesine başlamuştır. 

Efzincann imârı 
Bu yıl hangi işlere tahsisat 

ayrıldı 

Erzincan (Akşam) — Vilâyet umu
mî meclisi toplantısına nihayet ver
miştir. Meclisin bu devresinde başar
dığı işler her yıldan daha fazladır. 
Memleketin imarına ve köylünün 
kalkınmasına büyük faydalar temin 
etmiştir. 320552 lira varidat ve mas
rafla karşılaşan hususî muhasebe 
bütçesinden 939 yüı için yapılacak 
bir çok işler vardır. Bunlardan bazı
larına şu günlerde başlanmış olacak
tır. Bilhassa halkın sıhhatile alâkalı 
olan Tercan ve Kuruçay içme suları
nın ıslah ve yollannm yaptırılması
na hayli tahsisat ayrılmış olduğun
dan bu iki kazanın su derdi bu yıl 
içinde halledilmiş bulunacaktır. 

Kemah, Tarcan, Kuruçay kazala-
rile Refahiye yollarının esaslı bir su
rette tamiri kararlaşmıştıv. Köylerde 
cirit meydanlarmın tesisine ve arıcı
lığın nkşafı için de örnek kovanların 
satın alınarak köylüye meccanen ve
rilmesi işine tahsisat ayrılmıştır. 
Memleket hastanesine her yıldan fas
la ilâç parası verilmiş, köy sandıkla-
rma bin beş yüz lira muavenet yapıl
mıştır. 

Nafia için bir kamyon, vilâyet için 
son model bir otomobil alınacaktır, 
hasatnede yatacak olan hastaların 
iaşe bedelleri de bu yıl beş yüz lira 
kadar fazlalaşmıştır. Bu ve bu gibi 
perakende işlerde halkın ihtiyaçları
nın temini göz önüne alınarak imk^ 
m derecesinde tahsisat konmuştur. 

^' 

V 
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Millî küme müsabakaları 

Galatasaray - Demirspor 
bugün karşılaşıyor 

f 

Bugün Demirsporla karşılaşacak olan üç Galatasaraylı muhacim 
Necdet, Salâhaddin, Süleyman. 

Bugün Galatasaray, yann Fener
bahçe ile millî küme için karşüaşacak 
olan Ankara şampiyonu Demirspor 
en kuvvetli kadrosile şehrimize gel
miş bulunmaktadır. 

Enerjik ve şütör oyunculardan 
teşkil edildiğini öğrendiğimiz Anka
ralı sporcuların, ilk defa şehrimize 
geldikleri cihetle oyunlarım görme
den yapacakları maçlar hakkında 
mütalâa yürütmek kehanetfuruşluk 
sayılacağı cihetle bu husustaki dü
şüncelerimizi yapacakları ük maçın 
nihayetine bırakıyoruz. 

Yalnız bu takımın Ankarada şim
diye kadar yapmış olduğu millî kü
me maçları bir kanaat verecek ma
hiyette olduğundan noktai nazarla
rımızı bu kanaldan yürütmek imkâ
nı vardır. 

Demirspor ilk millî küme maçını 
Ankaragücü ile yapmış ve 2-2 bera
bere kalmıştır. İkinci maçım Galata-
sarayla yaparak 2-0 galib gelen bu 
takım üçüncü karşılaşmasını da Be-
şiktaşa karşı 2-0 kazanmış ve son 
oyununu İzmirin Ateşspor takımına 
yaparak 5-1 galib gelmiştir. 

Yaptığı dört millî küme karşılaş
masından üçünde galib birinde bera
bere olarak sahadan ayrüan Demir-
sporlular kendi şehirlerinden hariç
te ilk defa maç yapacakları cihetle 
seyahat karşılaşmalarının takımın 

randımanına yapacağı tesiri göz önün
de bulundurmak icab eder. 

Üç senedenberi tatbik edilen millî 
küme karşılaşmalarında edindiğimiz 
tecrübeler göstermiştir ki seyahat 
maçları daima tahmin edilen netice
lerden aykırı olarak nihayetlenmek-
tedir. 

Bu cihetle kendi sahasında kendi 
halkı önünde parlak galebeler elde 
eden Ankaralılar yabancı bir saha
da yabancı bir halk önünde oynıya-
caklannı hiç bir zaman unutmama
lıdırlar. Şehrünizde bilhassa Galata
saray ve Fenerbahçe gibi halk tara
fından fazla tutulan klüplere karşı 
yapacakları maçlarda asaplarına hâ
kim olmaları rakib taraf seyircileri 
tarafından yapılacağı tabiî olan teci-
lere aldırmıyarak soğukkanlı ve her 
zamanki oyunlarını çıkarmaya gayret 
etmelidirler. Bunu yapabilen takım 
normal oyununu çıkarabileceğinden 
neticeyi emniyetle bekliyebilir. Buna 
rağmen mağlûb olmak ise karşı tara
fın yüksek olduğuna delâlet eder ki 
bunu da sportmen bir takımın kabul 
etmesi lâzımdır. 

Ankara mağlûbiyetlerinden sonra 
yalnız geçen hafta Vefaya karşı gör
düğümüz Galatasaraylıların henüz 
tam formuna girmiş vaziyette olma
makla beraber kuvvetli bir manzara 
arzettikleri şüphesizdir. 

Güneşten gelen oyuncularia iyi bir 
anlaşma yapılamamaktan üeri gelen 
takımın dağınıklığı fazla maç yap
makla izale edileceği tabiîdir. 

Sankırmızı kadrosunda yer alan 
Güneşli oyuncular eski randımanları
nı vermeğe başladığı gün Galatasa-
raym bu maçlarda çok mühim bir 
rol oynıyacak vaziyete gireceğini de 
düşünmek icab eder. 

Güneşli elemanlarm lltihakile çok 
kuvvetli bir on bire malik olan Sarı-
kırmızılılann bugün yapacaklan maç 
Ankara karşılaşmalannm bir revan-
çl mahiyetinde olduğundan müsaba-

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADI: 
İstanbulspor, Beyoğlu-
spor - Beykoz, Kurtuluş 
muhtelitleri Saat 14,30 
Galatasaray - Demirspor » 16,30 

ŞEREF STADI: 
Vefa - Pertevniyal > 14,30 
İstanbul - Yüceülkü > 15,40 
Haydarpaşa - Hayriye » 16,50 

kanın çok çetin olacağını şimdiden 
kestirmek kabildir. 

Diğer taraftan Demirspor - Fener
bahçe karşılaşması da günün en mü
him müsabakalarından biri mahiye
tindedir. 

Güneşli Rebiinin iltihakile delici 
bir muhacim hattı kuran Sarılâei-
vertliler bu hatlarının kuvvetlenme
sine rağmen müdafaada Yaşarın id
mansız bulunması yüzünden bir bo
calama devresi geçirmektedirler. 
Yaptıkları müteaddid maçlar pek ba
riz göstermiştir ki Yaşar artık Fener 
takımında oynıyacak vaziyette değil
dir. Bir oyuncu üstünde bu kadar 
İsrarla durmak takımı ileride telâfi
si mümkün olmıyan bir mağlûbiyet 
karşısmda bırakacağı şüphesizdir. 
Futbolden çok iyi anladıklarına şüp
hemiz olmıyan Fenerli idarecilerin 
bu gediği görmelerine rağmen elan 
bir tedbir almamalarını hayretle kar
şılamaktayız. 

İki futbol kurdunun bulunduğu 
bir muhacim hattına ve o nisbette 
güzel bir haf hattına malik olan Fe
nerbahçe, müdafaasındaki gediği ka
padığı gün mağlûb olması çok güç 
olan bir takım haline gelecektir. 

Fenerhahç - Galatasaray 
Pazartesi günü hususî bîr 

müsabaka yapacaklar 

Resmî tatil günü olan 1 Mayıs pa
zartesi günü yapılacağı evvelce ilân 
edilen şild dömifinali, futbol ajanlığı 
tarafından tehcir edildiğinden Fener
bahçe ile Galatasaray klüpleri arala
rında anlaşarak aynı gün Taksim 
stadında hususî bir müsabaka yap
mağa karar vermişlerdir. 

Bu müsabakanın revanşı da ileride 
boş bir haftada Fenerbahçe stadında . 
yapılacaktır. l ig maçlarından beri 
karşılaşmıyan bu iki klübümüz o za-
mandanberi hayli değişen takımlari-
le bu defaki maçta yer alacakların
dan tarafdarlanna gene heyecanlı 
dakikalar yaşatacaklan tabiîdir. Kad-. 
rolannda en kıymetli Güneş oyun-
culannı toplıyan bu iki güzide klü-
bümüzü kuvvetli bir şekilde sahada 
karşı karşıya görmek bulunmaz bir 
fırsattır. 

Mısırdakî beynelmîlel atle-
tîzm müsabakalarına gidecek 

atletlerimiz 
Ankara 28 (Akşam) — 14, 19, 21 

mayıs tarihlerinde Mısırda yapılacak 
beynelmilel atletizm müsabakalarına 
davet edilen Türkiye atletizm fede
rasyonu en iyi derece alan altı atlet
le bu müsabakalara iştirake karar 
vermiştir. Atletlerin İsimleri şunlar
dır: 

200 ve 400 metre Gören, 110 ve 400 
mânialı Faik, 5000 ve 10,000 metre 
Rıza Maksud, yüksek ve üç adım at
lama Pulad, gülle ve disk Yusuf ya-
hud Arot. 

İzmirde Kültürparkta bir atlı 
spor kulübü tesis edilecek 
izmir (Akşam) — Kültürparkm bir 

köşesinde atlısopr klübü tesis edile
cek ve manej yeri vücuda getirilecek
tir. Kapalı atış poligcmu otomotik he
defleri gelmiş, yerlerine konmuştur. 

Klüplerin dûn 
akşamki toplantısı 
Mîllî kümeyi müteakip yeni
den futbol maçları yapılacak 

Dün akşam beden terbiyesi İstan
bul bölge merkezinde şehrimizin millî 
küme klüplerinin murahhasları ga
zetecilerin alınmadığı bir toplantı 
yapmışlardır. Klüp murahhaslan 
ile yaptığımız temasta bu içtimain 
millî küme maçlarından sonra ya
pılacak yeni bir futbol organizasyo
nundan ibaret bulunduğunu öğren
dik. 

Bu organizasyona göre 16 temmuz
da şehrimizin millî küme klüplerin
den en çok puan alanile diğer üçünün 
muhteliti arasında bir maç yapıla
caktır. 

Ayrıca beden teribyesi kupası 
için karşılaşan birinci küme muhte
litleri birincisile geri kalan takımlar 
muhteliti arasında, B kümesi birin
cisile geri kalan takımlar muhteliti 
arasında birer futbol maçı daha ya
pılmasına karar verilmiştir. Bu maç
ların yapılacağı saha en çok puan 
alan takım tarafından intihab edile
cektir. 

Müsabakaların para kısmı için 
klüpler kendi aralarında anlaşacak
lardır. Muhtelitlerin teşkili futbol 
ajanlığına bırakılmıştır. 

Beşiktaş^ Şişli 
Yarın sabah Şeref stadında 

karşılaşacak 
Ankarada yapacağı maçlardan bir 

anlaşamamazlık yüzünden vazgeçen 
gayrifedere takımlar şampiyonu Şiş
li yarın sabah Şeref stadında Beşik
taş ile hususî bir müsabaka yapacak
tır. 

Ankaraya hazırlıklı gitmek için 
muntazaman çalıştırılmış bir vaziyet
te bulunan Şişli takımının Beşiktaş 
karşısında alacağı netice merak edil
diğinden bu müsabaka büyük bir alâ
ka uyandırmıştır. 

Diğer taraftan Ankara mağlûbiyet-
lerindenberi sahada görmediğimiz 
Siyahbeyazlılann takımlarında yap
tıkları son tadilâtı müteakib aldıkla-
n şekil bu karşılaşmada belli olacak
tır. Müsabaka saat 11 de başlıyacak-
tır. 

Bir atletimiz İstanbula fahrî 
antrenör tayin edildi 

Ankara 28 (Akşam) — Türkiye mil
lî takımı atletlerinden ve hâlen 
100X100,50,4 metre rekortmeni eski 
ve kıymetli atlet Semih Türkdoğan, 
kendi arzu ve müracaatı üzerine ge
nel direktörlüğün tasvibi ile İstanbul 
bölgesi fahrî antrenörlüğüne tayin 
edilmiştir. 

YEGANE 
ÇARE 
BİR KAŞE 

NEOKALMiNA 
DIR 

MEŞRUTİYETTE SARAY ve BABiAU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM — Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur. 
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Sarayın tütün kaçakçılığma 
nasıl nnani olunnnuştu 

Sultan Reşad Bana İstasyonunda nutuk dinliyor 

M e c î d o ğ l u H a m î d 
Beşinci sultan Mehmed Reşadm cü

lusundan sonra Elbasan sancağımn 
merkez kazasında bazı köylerde Abdül-
hamid namına hutbe okunmakta de
vam edildiği Elbasan İttihad ve Terak
ki şubesine ihbar edilir. 

Arnavutluğun birçok yerlerinde ol
duğu gibi Elbasan kazasımn şimal 
köylerinde de hükümet nüfuzunun 
bilinen tesirsizliği bu haber üzerine 
mahallî hükümetini telâşa düşürür. 
Mutasarnf vekili cemiyet şubesinin ir
ticaî bir hâdise gibi bildirdiği bu ha
beri mevsukiyetinden şüphe ve tami-
ka lüzum hisşetmiyerek derhal devren 
vilâyeti dolaşmakta olan Manastır va
lisi Ferik Fahri paşaya yazar. 

O sırada Manastır merkez kaymaka
mı idim. 

Fahri paşadan Ohride ikinci sınıf 
redif alay kumandan vekili Eyüp Sab-
ri beyle birleşerek ve yanımıza iki bö
lük asker alarak meseleyi tahkik ve 
icap eden tedbirleri ittihaz eylemek 
için Elbasana hareket emrini telgrafla 
aldım. 

Ohriye gittim. Eyüp Sabri beyle mü-
zakere ettik. 

İşin ehemmiyeti derecesi anlaşılma-
dan Elbasana asker kuvvetile gitmeği 
muvafık bulamadık; iş mühim değilse 
asker götürmüş olmak lüzumsuz bir 
telâş eseri olacak, Amavutlan boş yere 
tevhiş edecek idi. Elbasanda anlaşıla
cak duruma göre icabmda Ohriden 
kuvvet celbetmek kararile ve iki jan
darma süvarisi refakatile Elbasana 
hareket ettik, 

Ohri kaymakamı iken îttihad ve 
Terakki cemiyetile rabıtam Elbasan-
ca da malûm idi. (^Kahramanı hür
riyet» Eyüp Sabri bey ile birlikte böy
le habersiz ve ânî olarak Elbasana 
varışımız Akif paşa gibi Elbasan eşra
fını ziyade meraka düşürdü. 

Beldenin âdeti veçhile eşraf tara
fından ziyafetlere davet edildik. 

Tahkik edeceğimiz meselede eşraf
tan bazılarının tahrikleri de olmak 
ihtimali verilen haber cümlesinden 
bulunduğu için bu davetlere icabet et
meği münasip görmedik; bu da bu ze
vatı endişe içinde bıraktı. 

Tahkikata başladık. 
İkinci sultan Abdülhamidin hal'i ve 

beşinci sultan Mehmed Reşadin cülu
su tebliğ edilmesi üzerine Elbasan müf
tüsünün hutbelerde Abdülhamid ye
rine Mehmed Reşad namının iradı hak-
kmda imamlara vaktinde tebligat yap
tığı anlaşıldı. 

Bu tebligatın vardığı köylerde hut
bede sultan Reşadm namı zikredilme
ğe başlanmış ise de bazı uzak ve hüc-
ra büyükçe köylerde Abdülhamidin 
-Arnavutların bu babasının!- hal'edi-

lebileceği hiç hatırdan geçirilmediği, İs-
tanbulun ahvalinden ve saltanat ma
kamında tebeddül vukuundan haber 
dahi alınamadığı cihetle sultan Reşa
dm cülusundan sonra bir, iki hafta 
hutbelerde Abdülhamidin namı r V-
rediin~'-''''" ''"̂ ••r'»n rriildip' tahaki- ^k 

etti. Fakat bunda hiç bir irtica kasdi 
görülmedi. 

Ancak müftü efendinin tebliğini al
mış köylerin birinde esası bir az gülünş 
bir suitefehhüm vaki olduğu netice
sine vardık: 

Bu köyde hatip (Hamidün Mecid) 
kelimelerini ihtiva eüjen bir âyet kıraat 
eder. Bunu cahil köy ağalarından bi
ri (Mecid oğîu Hamid) isminin zikri 
telâkki eder. Elbasan pazarına ilk git
tiğinde keyfiyeti tanıdığı ağalardan 
birine açar. Bu köy ile alâkası olup ha. 
tibi çekemiyen ve cemiyet gayretkeşi 
geçinen bu ağa da: 

— Fırsat bu fırsattır! 
Diyerek Elbasan İttihad ve Terakki 

merkezini hal ve keyfiyetten haberdaf 
eder. Arnavutların Abdülhamide karşı 
besledikleri merbutiyet hislerine vakıf 
olan İttihad ve Terakki şubesi de me
seleyi mutasarrıf vekiline bildirir. Ve
kil telâş ve acele ile işi tamik etmiyerHr 
vilâyet makamına aksettirir. Biz köy
lerde sultan Reşad namına hutbe oku
makta taallül ve isyan fikri, yeni pa
dişah aleyhine bir teşvik ve tahrik 
eseri ve kasdi göremedik. 

Meseleyi Elbasan müftüsü tarafın
dan köy imam ve hatiplerine yeniden 
tebligat yaptırmakla kapattık. 

Elbasan İttihad ve Terakki merke» 
heyeti, mutasarrıf vekili incir çekird©. 
ği doldurmıyan bir meseleyi yok yere 
izam etmiş olduklp.n için mahcup kal
dılar. 

Bundan sonra Eyüp Sabri beyle ben 
de Elbasan beylerinin tekerrür eden 
davetlerini, hatırlarmı tatyip için, 
kabul ettik. İş böyle tatlı bir neticeye 
varınca hükümeti Elbasana boşuna a^ 
ker şevki gibi bir dağdağaya düşürme
miş olmak memnuniyetile vazifeleri
miz başına döndük. 
Vehün ve telâşm gaile açmak yolun

daki tesirine işte küçük bir misal! 

Yıldızın tütün kaçakçılığı 
Yıldız sarayında Abdülhamid için 

tütün ve sigara işlerile uğraşanların 
epey mühim mevkileri vardı. 

Saraya celbedilen yaprak tütünler, 
sarayda kıjnlan tütünler, yapılan si
garalar kamilen reji idaresinin müda
halesinden, devletçe inhisar hakkında 
konulmuş murakabe usul ve ahkâmııw 
dan azade tutulurdu. Bu hal inhisar 
varidatına hayli zarar getirirdi. 

Bu suretle Yıldız sarayı mühim bir 
tütün kaçakçılığı kaynağı halini almı^ 
ti! 

Buna mâni olmak için inhisar ida
resinin yaptığı bütün teşebbüs ve mfk 
racaatlardan bir semere hasıl clama*-
dı. 

Saraya getirilen tütün padişahın 
nefsine münhasır kalsa reji idaresi se
sini hiç çıkarmıyacaktı amma vaziyet 
öyle de^ldi. 

Yıldız muhitinde kaçakçılık umumi 
bir fütursuzluk ve pervasızlıkla bütün 
saray halkmı, Yıldız kışlalarını tütü-
r.r doyururdu! 

(Arkası var) 
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Maverayi Erdün Emîrinin 
oğlu Ankaraya geliyor 
Emîr Nalb, Reisiclimhurumuzun fahrî yaveri 

olarak orduda staj görecek 
Emir Abdullah, oğluna: "Bundan sonra benim 

değil, Inönûnûn oğlusun,, dedi. Emir Naib 
bu sabah Şamdan hareket edecek 

Amman 28 (A.Â.) — Emir Abdullah 
hasretleri Reisicumhur İnönünün 
UibA yaveri olarak Türk ordusımda 
ataj görecek olan Emîr Naib şerefi-
ne dün akşam veda ziyafeti vermiş 
genç Emîr sabah merasimle ve halkın 
tezahüratı arasmda Şam, Berut, 
Trablus yolu ile Ankaraya gitmek 
üzere hareket etmiştir. Kendisine yaver 
Sbdkı ve bir polis refakat etmektedir. 
Teşyi merasimini Emîr Abdullah şe
reflendirdi. Türkiye başkonsolosu 
Karasapan, hükümet erkâm, İngiliz 
komutam, muzıka ve askerî müfreze 
vardı. 

Emîr bu vesile ile oğluna şunları 
söyledi: 

«Bugünden itibaren benim değil, 
İnönünün oğlusun. Alay komutanına 
selâmımı söyle ve kendini Emîr değil 
asker olarak takdim et. Büyük Ata-
türide aramızda başlayan dostluğun 
Tttrk • Arap dostluğu olarak ne ka
dar popüler olduğu güzergâhtaki 
Arap âleminin candan alkışı ile sabit 
(ddu. İki kardeş millet için bu iıâdise-
nin mana ve şümulü azimdir.» 

Emir Naib, huduttan itibaren Suri
ye, Lübnan, resmi mahfilleri ve halk 
tarafmdan karşılanacak ve misafir 
edilerek Reisicumhurların ziyafet
lerinde bulunacaktır. 

Samda 
Şam 28 (A.A.) — Maverayı Erdün 

Emîri Abdullah hazretlerinin staj 
yapmak için Ankaraya gitmek üzere 
bugün Şama uğrayan oğullan Emîr 
Naib hazretleri Suriye hududuna gel
diği dakikadan itibaren her geçtiği 
yerde pek parlak surette istikbal edil
miştir. 

Şam şehri bugün tarihî ve görül
memiş bir gün yaşamıştır. Şehrin 
methalinden otele kadar 7 dakikadan 
ibaret olan mesafe erkek, kadın ço
luk çocuk on binlerce halkın izdiha
mından ve mütemadi alkışlarından 
dolayı ancak bir buçuk saatte katedi-
lebümiştir. 

Karşılayıcılann büyük bir kısmı 
at üzerinde ve ellerinde kılıç olduğu 
halde bütün yol boyımda kasideler 
okumuşlardır. 

Bütün erkânı hükümet ve askerî 
müfrezeler istikbal merasimine işt^ 
lak etmişlerdir. 

Emîr Naib öğle yemeğini maiyetle-
rile birlikte Reisicümhunm nezdinde 
yemişlerdir. Akşam yemeğinde Fran
sa fevkalâde komiserinin davetlisi 
olacaktır. 

Emir hazretleri yann sabah Halq) 
yolu ile Şamdan hareket edecektir. 

Neşriyat kongresi 
ve sergi 

B a ş v e k i l t a r a f ı n d a n a ç ı l a c a k , 
M a a r i f Vek i l i m ü h i m b i r 

n u t u k sö j ' l i yecek 

Ankara 28 (Akşam; — Bir mayısta 
Sergievinde Maaril Vekâleti tarafm
dan açılacak «On yıllık Türk neşriyat 
sergisi» hazırhkları bitmiş gibidir. 

Diğer taraftan sergi dolayısile açı
lacak «Birinci Türk neı^riyat kongre
si» nin hazırlıkları da bitmiştir. 

Sergi ve kongreyi Başvekil doktor 
B. Refik Saydam açacak bu münase
betle Maarif Vekili B. Hasan Âli Yü
cel tarafmdan müstakbel neşriyat si
yasetimiz hakkında mühim bir nu
tuk irad edilecektir. 

Kızılay merkez idare heyeti 
azaları 

Ankara 28 (Akşam) — Kızılay ce
miyeti umumî merkezi idare heyeti
ne yeniden eski heyetten şu zevat se-
fUmiştir: 

Reisliğe Ağn mebusu B. Hüsamed-
din Kural, ikinci reisliğe Trabzon 
mebusu B. Hasan Saka ve Erzincan 
mebusu Saffet Arikan, kâtibi umumi
liğe Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti müsteşan B. Asım Arar, mü
fettişi umumiliğe Çorum mebusu Dr. 
Mustafa Cantekin, muhasebe mura-
kipliğine Divam muhasebat azasın
dan B. Mehmed Ali Apak, vezne mu-
vakipliğine Ordu mebusu doktor B. 
Sehbi Demir. 

M 

Uç kazada Belediye seçimi 
yeniden yapılacak 

Ankara 28 (Akşam) — Devlet Su
taşı Sankışla, Suşehri ve Bünyan 
belediye seçmılerini iptal etmiştir. 
J5u üç yerde intihabatın yenilenme
li Dahiliye Vekâletince alâkadarlara 
tebliğ edilmiştir. 

Gıda maddelerinin kontrolü 
sıklaştırılacak 

Son zamanlarda kavurma, sucuk, 
peynir gibi gıda maddelerini yiyen
lerden bazı kimselerde zehirlenme 
çüphesini uyandıracak alâmetler gö
rülmüştür. Belediye yiyecek madde
lerinin sıkı surette kontrolü Ue bun
lardan icab ettikçe numuneler alına
rak tahlil ettirilmesi ve bu suretle 
halkm sıhhatinin korunmasım alâr 
kadarlara tebliğ etmiştir. 

Umanlarda vapurların 
sıhhî muayenesi 

uzun sürmiyecek 
Bütçe encümeni hudut sahil 
ve sıhhat umum müdürlüğü 

bütçesini kabul etti 

Ankara 28 (Akşam) — Bütçe en
cümeni hudut sahil ve sıhhat umum 
müdürlüğü 939 malî yılı bütçesinin 
müzakeresini bitirmiş ve proje Meclis 
ruznamesine alınmıştır. Encümen 
projede bir değişiklik yapmamıştır. 

Umumî müdürlüğün yeni bütçesi
nin varidat kısmı 938 malî yılı bütçe
sine nazaran 104 bin küsur lira nok-
sanile 4&8 bin 500 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Geçen sene umum müdürlük büt
çesinin bütçe encümeninde müzake
resi sırasmda kapotaj hatlanmızda 
işliyen yolcu vapurlannın limanlarda 
sıhhî muayene yüzünden geç pratika 
aldıkları encümende mevzuubahs 
edilmiş ve buna meydan bırakmaya
cak bir tedbir alınması encümence 
hükümetten temenni edilmişti. 

Yeni yıl bütçesinin müzakeresi sı
rasında bu meseleye tekrar temas 
edilmiş ve encümen müzakeratında 
hazır bulunan Sıhhiye Vekili B. Hu
lusi Alataş bu hususta bir kanım 
projesi hazırlandığım ve yakmda Mec
lise verileceğini beyan etmiştir. 

T a b i i y e t k ı l a v u z u 
h a z ı r l a n ı y o r 

Ankara 28 (Akşam) — Nüfus umum 
müdürlüğü, bir tabiiyet kılavuzu ha
zırlamaktadır. Bu kılavuzda tabiijret 
işlerine taalluk eden bütün kanun
lar, nizamnameler, talimatnameler, 
ahidnameler, ve diğer merî hüküm
ler bulunacaktır. 

Uşakta bir berber dükkânı 
tamamen ve bir eczahane 

kısmen yandı 
Uşak 28 (A.A.) — Çarşıda Uluca-

mi karşısmdaki berber dükkânmdan 
bu gece saat yirmi üç buçukta bir 
yangm çıkmış, zabıta ve itfaiyenin 
vaktinde yetişmesi ve iyi çalışması 
neticesi ateşin başka bir yere siraye
tine meydan vermeden "yangm sön
dürülmüştür. 

Yangında, berber dükkânı tama
men, bitişiğinde hulunon eczane kiîh 
men yanmıştır. 

Denizyolları umum 
miidürliigiiniln kadrosu 
Yeni kadroya açığa çıkarılan 

memurlar da alındı 
Ankaraya giden Deni^ollan lunum 

müdürü B. İbrahim Kemal ile mua
vini B. Yusuf Ziya Kalafatoğlu berar 
herlerinde yeni kadroyu da götür
müşlerdir. Denizyolları lunırnı mü
dürlüğünün yeni kadrosuna, açığa 
çıkanlan eski memurlar da dahil edil
miştir. 

Denizbanktan açıkta kolan memur-
larm adedi 43 kadardı ve bunların 
ekserisini eski memurlar teşkil edi
yordu. Bu eski memurlann hepsine 
yeni teşkilâtta vazife verilmiş, bıma 
mukabU Denizbanka sonradan alman 
bazı memurlar kadro harici bırakıl
mıştır. Denizyolları işletme müdür 
muavinliğine bahriye mütekaidlerin-
den B. Nasır tayin edilmiştir. 

Sudu vatman 
mahkemede 

Kazada kendisinin taksiri 
olmadığını söylüyor 

Evvelki gün akşam üzeri Topkapı-
da iki yaşında İstepan admda bir ço
cuğa çarparak ölümüne sebebiyet 
vermekten maznun 2805 numarah 
tramvay vatmam İsmail Hakkı dün 
adliyeye verilmiş ve asliye birinci sulh 
ceza mahkemesinde muhakemesine 
başlanmıştır. 

Maznun vatman İsmail Hakkı mah-
kemede: 

— Depodan çıktım, biraz ötede 
tramvayın bir buçuk metre kadar ile
risinde bir karaltı gördüm. Fakat bu
nun insan olduğunu farkına vara
madım. Etrafın gürülüsünü duyım-
ca fren yapıp arabamı durdurdum. 
Kazada benim kabahatim yoktur. 
Çocuk birdenbire yolun yan tarafm
dan tramvayın altına sıçramıştır. 

Demiştir. Ehli vukuf sıfatile kaza 
yerinde tetkikat yapan Belediye mü
hendisleri şahit olarak dinlenmişler, 
bunlar da ifadelerinde: 

— Tramvay giderken bir buçuk 
metre ilerisini vatman göremez. Ka
zazede çocuk bir buçuk metre ileri
den anî olarak tramvaym altına düş
müştür. 

Demişlerdir. Mahkeme evrakı tetkik 
ederek kararını vermek üzere muha
kemeyi başka güne bırakmıştır. 

19 mayıs idman şenlikleri 
hazırlığı 

19 mayıs idman şenlikleri progra-
minin hazırlanması için önümüzdeki 
çarşamba günü Valinin reisliğinde 
bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıya kaymakamlar, maarif 
müdürü, Halk partisi kaza ve Halk
evleri başkanları, Beden terbiyesi ve 
gençlik teşkUâtı mümessilleri iştirak 
edeceklerdir. Bu seneki idman şenlik
lerine üniversite gençlerinin de işti
rakleri çok muhtemeldir, , 

İdman şenliklerinin hazırhklarile 
meşgul olmak üzere Beden terbiye-
si hocalarmdan mürekkep iki komite 
seçilmiştir. 

Bu komiteye erkek mektepler ara-
smdaki hareketleri idare etmek üze
re öğretmenlerden İbrahim Hakkı 
Turgay, Hamdi Saver, Ferhad Acar-
kan, kız talebeler arasındaki hareket
leri idare etmek üzere öğretmenler
den Mübeccel, Seniha, Handan, İf
fet, Şehime, Remziye aynlmıştır. 

Komite dün maarif müdürlüğünde 
genel sekreter bay Vahyinin riyasetinde 
toplanmış ve müsabakalarm Fener
bahçe stadında yapılmasma karar 
vermiştir. 

Şenliklere 5000 kız, 5000 erkek ol
mak üzere 10,000 talebe iştirak ede
cektir. 

Çürük kadm çoraplarmî 
sağlamlaştırmak için 

Ticaret odası Ankaradan aldığı 
emir üzerine çorap fabrikatörlerini 
dün bir toplantıya davet etmiştir. 
Bütün fabrikatörlerin iştirak ettiği 
dünkü toplantıda ipek kadın çorap-
larımn çürüklüğü üzerinde görüşül
müş, çorapçüann mütalâalan alm-
mıştır. Çorapçılar sağlamlığı temin 
için çorapların kalmlaştırılmasın-
dan başka çare olmadığı kanaatinde 
bulımduklannı söylemişlerdir. Hafta 
içinde bir toplantı daha yapılacak
tır. 

Göbbelsin bir makalesi 
ingiliz gazetelerinin Almanya hakkındaki 

§iddetli yazılarından şikâyet ediyor 
Berlin 28 (A.A.) — Almanya Pro

paganda Nazın GöbbeLs, «Siyasî ne
zaket hakkında bir kaç söz» başlığı 
altında «Völkischer Beobachter» ga
zetesinde yazdığı bir makalede İngi
liz matbuatmm İngiltere büyük elçi
si Henderson'un Berline avdeti mü-
nasebetile yaptıkları neşriyatı mev-
zuubahis ediyor ve diyor ki: 

«Bu yazılarm mahiyetini tebarüz 
ettirmek için başhca Londra gazete
lerinin başlıklannı ele alalım ve bir 
an için bu başlıklan İngiltere aley
hine çevirerek Alman gazetelerinde 
neşredelim. 

Meselâ Völkischer Beobachter şöyle 
yazmış oluyor: Almanya büyük elçisi 
Londraya katî emirlerle gitti. Londra 
teklifimizi kabul etmeli ve derhal sul
hu muhafazaya karar vermiş olduğu
nun delillerini göstermelidir. Yahut 
da şöyle: «Alman büyük elçisi İngil
tere Kıralma katî ihtarlarda bulun
mağa ve İngiltere Hariciye Nazırma 

da, İngiltere bilfiil teminat vermedik
çe Almanyanm cezrî tedbirlerine devam 

edeceğini bildirmeğe memur edil
miştir. Almanya İngiltere siyasetinin 
tamamile değişec^ine dair tatmin, 
edici deliller ister. Ve delil olarak da 
meselâ şuıüan ister: FilistindeM, 
Hinddeki İngiliz kuvvetlerinin derhal 
geri alınması, Almanya aleyhindeki 
İngiliz matbuat neşriyatınm durdu
rulması, İngilterenin silâhlarmı bı
rakması için hemen ciddî tedbirlere 
tevessül edilmesi vesair, vesaire...» 

Şunu itiraf etmek lâzımdır ki. Al
man matbuatı böyle neşriyat yaparsa 
İngiliz gazeteleri haklı olarak kudu-
rurlar. Böyle hareket, büyük devlet
ler arasmda mutad değüdir. Böyle bir 
hareket, küstahlıktır. Almanya İn
gilterenin himaye idaresi altında bu
lunmuyor. İngilizler bizimle büyük 
bir devletle idame edilmesi mutadı 
olan münasebetlerde bulunurlarsa fe
na etmezler.» 

Amerika Japohyaya karşı 
mühim tedbirler alıyor 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
Reisicumhur alınacak tedbirleri on 

gün evvel kongreye bildirecektir. Ka
nun 1 mayıs 939 dan itibaren bir sene 
müddetle muteber olacaktır. 

Donanma kanaldan geçti 
Nevyork 28 — Amerika donanma-

suun büyük bir kısmı Panama kana-
İmdan geçti. Donanma Büyük Okya
nustaki üslere gidecektir. 
Japonya demokrasiler aley

hinde değilmiş 
Londra 28 (A.A.) — Tokyodan 

Britisch united Press'e bildirildiğine 
göre. Başvekil Hirauma, Japonyanm 
demokrasilere karşı bir siyaset takip 
etmek tasavvurunda bulunmadığım 
bildirmek üzere İtalya ve Almanya 
sefirlerini bir içtimaa davet edecek
tir. 

A m e r i k a n ı n h e d e f i 
Vaşington 28 (A.A.) — «Parasım 

peşin verip naklediniz.» maddesi ah
kâmının inkızası tarihi olan 30 ni
sandan evvel bitaraflık kanunu hak
kında kongre tarafından hiçbir ka
rar ittihaz edilmiyeceği muhakkak 
görünmektedir. 

Yalnız 1 mayıstan itibaren Reisi
cumhur, harp halinin mevcut oldu

ğunu ilân ettiği zaman bütün muha
riplere gönderilmek istenilen mallara 
otomatik olarak ambargo konulması 
usulü kalacaktır. 

Siyasî mahafil, bu vaziyetin asla 
uzun sürmiyecegîni, çünkü B. Pitt-
manm meselenin tetkikini süratle 
ileri götürmeğe karar vermiş olduğu
nu beyan etmektedir. 

Amerika diplomasisinin bütün gay
reti, halihazırda Japonyajn Roma -
Berlin mihverinden çıkarmağa ma
tuftur ve bir Avrupa harbi zuhuru 
takdirinde Büyük Okyanusta ve U-
zak Şarkta nisbî bir statüko muhafa
za etmek mümkün olacaktır. 

Pittmanm tadil teklifi, Amerikamn 
Japonyaya karşı «tehditkâr» bir bi
taraflık muhafaza etmekle beraber 
Roma - Berlin mihverine karşı göste
recekleri mukavemette Fransa ve İn-
tereye her türlü maddî yardımda bu-
lunmasma medar olacaktır. 

Almanyanm Japonyaya 
teklifi 

Londra 28 — Almanya, Antikomin-
tern anlaşmanın askerî ittifaka kal
bini Japonyaya teklif etmiştir. Ja
ponya henüz bu teklife cevap verme
miştir. 

A n k a r a v e B a h ı â l i c a d d e l e 
r i n d e b e t o n i ş ine b a ş l a n d ı 

Ankara ve Babıâli caddelerindeki 
kablolar yaya kaldırımlarm altma 
almdığmdan KapaUfırmdan itibaren 
caddeye asfalt döşemek için beton 
tahkimine başlanmıştır. Bu tahki
mat bittikten sonra asfalt inşaata 
başlanacaktır. Diğer taraftan Şişha
ne yokuşile Perapalas arkasmdaki 
caddenin de inşasına başlanacağm-
dan bu sabahtan itibaren yol nakli
ye vasıtalarma kapanmıştır. Otobüs 
ve otomobüler eskisi gibi İngiliz se
fareti köşesinden ve tramvay cadde
sinden işliyeceklerdir. 
N i ş a n t a ş m d a ç o c u k b a h ç e s i 
Nişantaşmda Güzelbahçe sokağında 

15 inci ilkmektebin önündeki sahanın 
Çocuk bahçesi haline getirilmesi ka
rarlaştırılmıştı. Arsamn metresine beş 
liradan kıymet konmuş ve sahibine 
istimlâk karan tebliğ edilmiştir. 
T ü r k T a b i i y e t i n e a l ı n a c a k 

y e n i v a t a n d a ş l a r 
Ankara 28 (Akşam) — Romanya, 

Bulgaristan ve Yugoslavyadan hicret 
ve iltica suretile yurdumuza gelmiş 
bulunan 3879 vatandaşımızın tabii
yetimize almması hakkında bir ka
rarname hazırlanmış ve yüksek tas- , 
dika arzedilmek üzere Başvekâlete 
verilmiştir. 

B i r d o ç e n t İ z m i r d e k o n f e r a n s 
v e r e c e k 

İzmir Halkevinin daveti üzerine 
üniversite hukuk doçentlerinden B. 
Yavuz İzmire giderek (Fikrî haklar)] 
mevzuu etrafmda İzmir Halkevinde 
bir konferans verecektir. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 

Akşam'm KÜÇÜK tLÂNLA-
Rl'm dUckatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yorulma
dan bulabilirsiniz. * 

K a u ç u k t a n y ü n k u m a ş 
Almanyada kauçuktan imal edilen 

sunî yün kumaşlann Türkiyede sü
rümünü arttırmak için şehrimize ge
len üç kişilik Alman heyeti dün güm
rük baş müdürile temaslarda bulun
muştur. Heyet fiati ucuz olan bu 
cins kumaşların Türkiyede de ucu
za satılabilmesi için gümrük resmiıı» 
de tenzilât yapılmasmı teklif etmek» 
tedir. Heyet temaslara devam etmek 
üzere Ankaraya gidecektir. 

Y u m u r t a i h r a c a t ı f a z l a l a ş t ı 
Son zamanlarda jmmurta ihracatı 

fazlalaşmıştır. Alıcılar daha ziyade 
Almanya, İtalya ve Yunanistandır. Y»« 
puan sevkıyat haftada 1500 sandığı 
bulmaktadır. Fiatlere gelince: Alman»» 
ya için büyük sandık 60 mark, İtal
ya ve Yunanistana sevkedilen san
dıklar da 23 Türk lirasıdır. Mevsim 
dolayısile sevkıyatın devam edeceği 
anlaşılmaktadır. 

K a d ı k ö y H a l k e v i y a k ı n d a i 
i h a l e e d i l e c e k 

Halkevleri inşaat komisyonu dûni 
Partide toplanmıştır. Kadıköyünde 
yapılacak yeni Halkevi plânmın ke» 
şif plâm tedkik edilmiştir. Hazırla» 
nan plâna göre bina yakında müna
kaşaya çıkarılarak bir müteahhidi 
ihale edilecektir. 

..' 
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Meraklı bir yolcu 1 
Sami: 
— Yeryüzünde öyle garip insanlar 

Tar ki... dedi, üç sene evvel uzun bir 
tre» seyahati yapıyordum. Tamamile 
boş bir kompartımana girmiş, biraz 
fekerleme kestiriyordum. 

Bir aralık gözlerimi açtım. Bir de 
ne göreyim. Karşımda son derecede 
Cüzel, genç bir kadın oturmuyor mu? 
Hemen toplandım. Bir kenara kaçan 
kıravatımı düzelttim. Kendi kendime 
hafiften bir çeki düzen verdim. 

Karşımdaki kadm herhalde yakın 
istasyonlardan birinden binmişti. Ben 
uyurken onun kompartımana girdiği
ni duymamıştım. 

Genç kadının tatlı bakışlan sık sık 
üzerimde duruyordu. Kendi kendime: 
«Sami yaşadın...» diyordum. 

Bir vesile çıksa kompartımandaki 
güzel kadınla ahbap olmak işten bile 
değildi. Lâkin bir aralık tren gene bir 
isasyonda durdu. Bizim kompartıma
na gayet zayıf, uzun boylu, sivri sa-
kalh, gözleri pınl pınl yanan garip ta
vırlı bir adam girdi. Dikkatli dikkatli 
bir bana, bir de genç kadına bakıktan 
sonra bir köşeye oturdu. 

Sivri sakalh adam âdeta bizi göz 
hapsine almıştı. Bizim biribirimize ha
fiften hafife gülümsediğimizi, tath 
tatlı bakıştığımızı hiç gözden kaçırmı-
yordu. En küçük hareketimizi bile 
dikkatle takip ediyordu. 

Genç kadının da, benim gibi bu he
rifin gözlerini bizden ayırmamasına 
sinirlendiğini anlıyordum. Sivri sakal-
h herif herşeye karşı dehşetli bir me
rak göseriyordu. Meselâ genç kadın 
bir aralık okumak için bir kitap açmış
tı. 

Sivri sakalh herif hemen gözlerini 
kaldırdı. Genç kadının okuduğu kita
bın ismine baktı. Ben cebimden küçük 
bir not defteri çıkarmıştım. Birşeyler 
not ediyordum. Bir de ne göreyim? 
Sivri sakallı herif omuzumun üzerin
den yazdıklarımı okumağa çalışmıyor-
mu? Bu at sineği gibi herife ters ters 
baktım. Biraz çekinir gibi oldu. Bir 
müddet gözlerini bizden ayırdı. Çar
şaf kadar büyük bir gazete çıkararak 
İki eli arasında açtı. Biz de bu fırsat
tan istifade ederek gene biribirimize 
tatlı tatlı bakışmağa, gülüşmeğe baş
ladık. 

Kendimizden geçmiş, biribirimize 
dalmıştık. Bir aralık şöyle sivri sakal-
h adamın tarafına doğru bir göz ata
yım dedim. Hayretler içinde kaldım. 
Adam elindeki gazetede bir delik aç
mış, buradan bizi mükemmel surette 
seyrediyor, her hareketimizi görüyor
du. 

Sinirimden çıldıracaktım. Bu sırada 
güzel yol arkadaşım da herifin bizi 
gözetlediğinin farkma varmıştı. O da 

artık bana bakmaz oldu. 
Elimden gelse bu adamı bir kaşık 

suda boğacaktım. Fakat dünyada böy
le çok meraklı, aşın derecede müte-
cessis adamlar vardır. İşte bu herif 
onlardan biri idi. 

Bir aralık sivri sakallı adam gözle
rini kapadı. Biraz sonra da hafiften 
hafife horlamağa başladı. 

Kendi kendime: 
— Oh... dedim, herif zıbardı... Bun

dan sonra rahatız... 
Adamın uyuduğ'unu gören genç ka

dın da tekrar ılık bakışlarını benim 
üzerime çevirmişti. Şu herif büsbü
tün kendisinden geçse onunla kolay
lıkla ahbap olabihrdim. Benim yanım
da fransızca bir takım mecmualar 
duruyordu. Genç kadının gözleri bu
na ilişti. Herhalde benimle bir konuş
ma vesilesi olsun diye: 

— Mecmualardan birini müsaade 
eder misiniz? dedi. 

Hemen: 
— Buyurunuz... diyerek bütün mec-

mualan uzattım. 
Gülerek cevap verdi: 
— Teşekkür ederim... 
Mecmualardan birini açarken: 
— Ben bu mecmuayı çok severim... 

İçindeki yazılar pek güzel!... dedi. 
Artık onunla uzun uzun konuşabil-

mem için yol açılmıştı. Tatlı tatlı mu
habbet etmeğe başladık. 

Gene bir aralık sivri sakallı adama 
baktım. Az daha hiddetimden bir kü
für suvuracaktım. 

Adam güya uyuyor gibi yapıyordu. 
Halbuki bir gözünü hafifçe aralıklamış 
bizi seyrediyordu. Benim kendisine 
baktığımı görünce hemen açık gözü
nü yumdu. Artık bu herife fena halde 
sinirlenmiştim. Bu adamı kompartı
mandan kaçırmak için aklıma şeytan
ca bir fikir geldi. Hemen not defteri
mi çıkardım. Bir sahifesine iri harf
lerle şunları yazdım: 

«— Bendeki adam öldürme hasta-
hğı gene içimde uyandı. Ayni kompar
tımanda seyahat ettiğim sivri sakallı 
herifi herhalde öldüreceğim. Ne yapa-
jam? Bu bende bir hastalık halinde...» 

not defterimi açık olarak sivri sa
kallı yolcunun yanma bıraktım. Ko
ridora çıktım. Rompartımamn kapısı
nın penceresinden kendimi gösterme
den içeriye bakıyordum. Sivri sakallı 
adam güya karşısındaki genç kadına 
hissettirmeden benim defterime yaz
dığım cümleleri okuyordu. Bunları 
okur okumaz hemen yerinden fırladı. 
Bavulvmu kapınca koridora çıktı. 
Onun başka bir kompartımana girdi
ğini gördüm. Ben de güzel yol arkada
şımla yapa yalmz gayet tatlı vakit ge
çirdim. 

Hikmet Feridun Es 

tzmh (Akçam)' — Milli Hâkimiyet 
Te Çocuk bayramı, îznıir mektepler 
talebe ve izcUerinin ve halkın Iştira-
klle çok parlak şekilde kutlanmıştır. 
Sabahleyin Kültürparkta toplanan 
çocuklar, orada 03runlar oynamış, nu
maralar yapmı.ş, sonra Çocuk esirgeme 
kurumu famir şubesi tarafmdan ken
dilerine dağıtılan kır yemeğini yemiş
lerdir. Öğle üzeri Cumhuriyet meyda
nında Atatürkün heykeli önüne gi
dilmiş, heykele şükran çelenkleri 
konmuş, istiklâl maaşı dinlenmiş. 

sonra Cumhuriyet Halk partisi aduıa 
B. Re^d Gürel vt Çocuk esirgeme ku
rumu adma meslekdaşımız B. Haltkı 
Ocakoğlu taraflarından bireH hita
bede bulunulmuş, mektepliler tara
fmdan manzumeler okunmuş, bir 
ağızdan onuncu Cumhuriyet marşı 
söylenerek törMie son verilmiştir. 

Akşam üzeri Halkevinde çocuk or
kestrası tarafından çok muvaffaki
yetli bir konser verilmiştir. Yukarıda
ki resim İzmir Millî Hâkimiyet v« 
Çocuk bayramına aid bir intibadır. 

'^^^•.^:>^fâr'i£/^0: 
Türkiye Radyodifüzyon FostaUn 

DALOA UZUNLUĞU 
1«3» m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 1519S Kc5. 20 Kw. 
T. A. P. 81.70 m. »465 Kes. 20 Kw. 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi 29 - 4 - 939 
TÜRKIYE SAATÎLB 

13,30: Program, 13,35: Müzik (Eğlenceli 
müzik - Pl.), 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 14,10: Türk 
müzi&i. Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Mefharet Sağ-
nak. 1 - Kürdili hicazkâr peşrevi, 2 - Sa-
lâhaddin Pmarm - Kürdili hicazkâr şar
kı - Aşkmla yanan gönlüme, 3 - Artaki-
nin - Kürdili hicazkâr şarkısı - Artık ne 
siyah gözlerinin, 4 - Ruşen Kam - Ke
mence taksimi, 5 - Rakımm - Kürdili hi
cazkâr şarkısı - Demedim ona hiç kimsin 
ve nesin, 6 - Osman Nihadm - Kürdili 
hicazkâr şarkısı - Kaç yıl yüreğim sızladı, 
7 - Kürdili hicazkâr saz semaisi, 14,40 -
15,30: Müzik (Karışık program - Pl.). 

17,30: Program, 17,35: Müzik (Dans 
saati - Pl.), 17,55: Konuşma (Çocuk esir
geme kurumu - Haftanın kapanışı), 18,15: 
Türk müziği (Halk musikisi Âşık Veysel 
ve İbrahim). Takdim eden: Sadi Yaver 
Ataman, 18,30: Türk müziği (Karıcık 
program) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bas-
rl Üfler. Okuyanlar: Tahsin Karakuş, 
Celâl Toljses, Safiye Tokay, 19: Konuşma 
(Dış politika hadiseleri), 19,15: Türk mü
ziği. Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Nec-
mi Rıza Ahıskan, Radife Neydik. 1 -
Mahur peşrevi, 2 - Abdi efendinin -
Rast şarkısı - Senin aşkınla çâk oldum, 
3 - Yesari Asımın - Hüzzam şarkısı - Yi
ne kalbim taşar ağlar, 4 - Reşad Erer -
Keman taksimi, 5 - Refik Fersan - Ma
hur şarkısı - Dün yine günümüz geçti, 
6 - Mahur şarkı - Saba tarfı vefadan 
peyam yok mu, 7 - Mahur saz semaisi, 
8 - Şemseddin Ziyanm - Uşşak şarkı -
Ol şuhi sefa perveri, 9 - Şemseddin Ziya
nm - Uşşak şarkı - Şu salkım söğüdün, 
10 - Türkü - Ne zaman görsem onu, 20: 
Memleket saat ayan, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,15: Temsil (Konuşma sön
mez bu şafaklarda). Yazan: Ekrem Re-
şid, 21,15: Eshami tahvilât, kambiyo -
rtukud ve ziraat borsası (fiat), 21,25: 
Neşeli plâklar - R., 21,30: Müzik (Sonate -
Mesud Cemil - Cemal Reşid), 22: Hafta
lık posta kutusu, 22,30: Müzik (Küçük 
orkestra - Şef: Necip Aşkm: 1 - Löhr -
Hülya gecesi - Vals, 2 - Brahms - Macar 
dansı No. 1-2, 3 - Könischofer - Tirol 
Entermezo, 4 - Willy Richardts - İlkba
harda bir çift âşık - Ouvertüre, 23: Mü
zik (Cazband - PL), 23,45 - 24: Son ajans 
haberleri ve yarınki program. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 * s 6 7 8 9 10 

•oldan l a f s ; 
1 — Sakal kazımak. 
2 — Eski bir kavim - Bal yapar. 
3 — Şımarmış - Talik et. 
4 — Bir nevi harp gemisi. 
5 — Zalimin başı - Kaplıca. 
6 — Ölen papanın ismi - Sonuna «K» 

gelirse siyah bir ağaç olur. 
7 — Tersi parasına oyun oynamaktır -

Sonuna «I» gelirse kirece benzer 
bir madde olur. 

t — Başına «M» gelirse idare eden 
olur - Şekiller. 

9 — Ceylân - Nida - Sıfat edatı. 
10 — Elbise düzelten demir âlet - Yara. 
Takandan aşafı: 
1 — Kastamonu da bir kaza. 
2 — Isırmaktan emir - İadeler. 
S — İşaretler - Sonuna «R» gelirse 

damga olur. 
4 — Muntazam postaların arasında se

fer eden vapur. 
5 — Üzüm suyu - Yama. 
6 — Başına «K» gelirse kırmızı olur -

Demir törpüsü. 
7 — Esir - Şehir. 
8 — Su - Tersi köşktür. 
9 — Fasıla - Bir erkek ismi. 

10 — Hased. 
Geçen knlmacamniB kaU 

••İdan çala: 
1 — istasyon, 2 — Kaim, Emine, 3 — 

Avkat, Emir, 4 — Massetmek, 5 — Eşiyle, 
Tel, 6 — Nalça, La, 7 — Yem, Ahşap, 
8 — Esfeli, Lâl, 9 — Rika, Zebra, 10 — 
İr, Ki, Zaaf. 

Takandan aşafı: 
1 — İkametyeri, 2 — Savaş, Esir, 3 — 

Tiksinmek, 4 — Amuya, Fak, 5 — Tellâl 
6 — Ye, Teçhiz, 7 — Omem, Aş, Ez, 8 — 
Nimet, Alba, 9 — Nikelpare, 10 — Şer, La, 
L4f. 

Kiralık Apartıman 
Nişan taşmda Ey tam sokağmda 
5 n u m a r a d a denize nezaret i ; 
kalorifer, sıcak su, he r tü r lü kon-
foru muhtevi olan alt ı odah bir 

daire Haziran ih t idas ından 
i t ibaren kiralıktır . 

T U R A K İ N A 
T A R İ H Î R O M A N 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLt Tefrika No. 125 

Samo atmm dizginini çekti ve gözlerini Baykal m 
gözüne dikti: - Bana biraz su verir misin ? 

— Aysunun başmın burada kesil
diğini kolayca anladınız ya... Artık 
bundan ötesi çabuk meydana çıkar... 
dedi. Aysunun komşulan saraydan çı-
kmca, Çutsay imparatoriçe ile baş ba
şa kalmıştı 

Turakina yan korku, yarı tereddüd 
içinde vezirinin yüzüne bakarak: 

— Bu muammayı beraber hallede
ceğiz, Çutsay! dedi. Ben artık, otur
duğum tahttan da emin değilim. Gü
nün birinde beni de göz görünmiyen 
bir elin yere devirmiyeceğini kim te
min edebilir? 

Çutsay: 
— Herşeyden önce Samo hakkında

ki inanışlarınızı değiştirmenizi dilerim, 
imparatoriçem! Hemen emir veriniz. 
Samoyu aramaktan vaz geçsinler ve 
halka: «Aysunun katili bulundu. Sa-
monun bu meselede parmağı yok
muş!» diye ilân edilsin. 

Dedi. Turakina vezirinin dileklerini 
yaptı. 

— İstediğin olsun. Fakat, katil 
meydanda yok. Halka, suçlu olarak ki
mi göstereceğiz? 

Çutsay, Fatmanm adını vermekte 
tereddüd ediyordu. Bu işi Fatmanm 
yaptırdığına emin olmakla beraber, 
elinde bir delil yoktu. 

— Suçluyu arıyacağım ve çok ya-
kmda bulacağım. Müsterih olunuz, im
paratoriçem! 

Diyerek, Turakinamn yanından çık
tı. 

• 
Fatma, bütün bu konuşmalan 

perde arkasından dinliyordu. Foyası 
meydana çıkacağını anlayınca, bir 
şeyden haberi yokmuş gibi davrana
rak, Turakinamn yanma gitti: 

— Bugün neşesiz görünüyorsunuz, 
imparatoriçem, bir kederiniz mi var? 

— Evet. Aysunun entarisini kap
lanlar mahzeninde bulmuşlar. De
mek ki, zavallı bülbül vahşi hajrvan-
lanmm ağzında parçalanmış. Enta
risini mahzende bulmuşlar... 

Ve gözlerini açarak hiddetle ba
ğırdı: 

— Onu öldüren bu gizli eli mutla
ka bulmalıyım, Fatma! Bana yai'dım 
et. Bu işi - bana sormadan - sarayım
da kim yapabilir? 

Fatma güldü: 
—« Sizi aldatıyorlar, imparatori

çem! Sarayda sizden gizli olarak bir 
karıncayı bile öldüremezler. Eğer 
kaplanlar mahzeninde-bir entari bul-
muşlarsa, bu Samonun hazırladığı 
bir oyundur. Samo, yaptığı cinayeti 
örtmek için, entarisini vahşi hayvan
lar mahzenine attırmış olabilir. Bü
tün memleket halkı, Aysunun Samo 
tarafından öldürüldüğünü biliyor. 
«Eğer imparatoriçenin kudreti varsa, 
Samoyu buldunıp cezalandırsın!» 
diyorlar. Eğer onu affederseniz, Cen
giz hanın (yasa) sim ayaklar altına 
almış olacaksınız! 

• 

Bu sırada, Çutsay, Samonun suç
suz olduğuna dair yazıp hazırladığı 
buyruğu - imzalatmak üzere - Tura-
kinaya getirmişti. 

Fatma soğukkanlılığını muhafaza 
ederek, gözünün ucile imparatoriçe-
ye bakıyordu. 

Turakina çarçabuk Fatmanm te
siri altında kalıvermişti. Çutsaym 
yazdığa buyruğu eline aldı ve güle
rek avucunun içinde buı^uşturdu. 
İmzalamadan yere attı. 

Çutsay dayanamadı: 
— Biraz önce söz vermiştiniz, im

paratoriçem! Ne çabuk sözünüzden 
döndünüz? 

Diyerek ge» çekildi. Başka bir şey 
söylemeden imparatoriçenin yanın
dan çıktı. 

Fatma fırsattan istifade ederek: 
— Bu Çinli tilkinin her dediğine" 

inaıulmaz, imparatoriçem! meyus ol-
maymız... Bir *bülbül» ün ölümü 
siri bu kadar kederlendirirse, yann 
karşılaşacağımz daha büyük hadise
ler karşısında ne yapacaksınız? 

Samo nerede?... 
Samo, o gece eve geç gelmişti. Ay-

suyu evde bulamayınca hiddetlendi. 

Bekledi... Gece yansına kadar bek
ledi. Aysu meydanda yoktu. 

Samoya bir gün eski sihirbazlar
dan biri: 

«— Kadına inanma! 
Demişti. Samo bu sözü hatırhya-

rak gece yansından sonra evden çı
kıp gitti. Samo, sevgilisinin dolapla 
o gece saraya götürüldüğünü nere
den bilsindi? 

Samo çok meyustu. Teselliye muh
taçtı. 

Ona bu teselliyi kim verecekti? 
Atına bindi, şehir kenarma çıktı. 
Samo, Cinden Karakunıma geldi

ği zaman, buradan geçerken, onu 
küçük bir kulübeden genç bir kadm 
selâmlamıştı. Samo buradan geçer
ken, kendisini selâmlıyan o kadım 
hatırladı. 

— İşte o kulübe... Bir kadın ba
na buradan selâm vermişti. 

Diye söylenerek atının dizguma 
çekti. 

Yolun üstünde durdu. 
Samo başım kulübeye doğru çe

virdi. 
Ve bağırdı: 
— Bana bir bardak su veren yok 

mu? 
Samonun sçsi yüksek kayalardan 

geri döndü, cevab veren yoktu. 
Dağlar, ağaçlar, kulübeler., her 

şey uyuyordu. Samo buralarda dola
şırken, geceyi bile unutmuştu. Başı 
göklerde, gözünü yıldızlardan ayır
mıyordu. 

Bir aralık: 
— Aysu.. beni bırakıp nereye kaç

tın? 
Diye bağırdı. Samo, Aysuyu - bil

hassa son günlerde ondan gördüğü 
yakınlık ve fedakârlıklardan sonra -
daha çok sevmişti. 

Aysu evini terk edip nereye git
mişti? 

Samo bir türlü muhakemesini 
toplayıp derir» derin düşünmek fırsa
tını bulamıyordu. 

Bir buçuk yıl evinde kapanıp bek-
liyen kadm, Samoyu ele geçirdikten 
sonra, onu kolayca terk edebilir 
miydi? 

Samo, kulübenin önünde duruyor
du. 

Neden ona cevab vermiyorlardı? 
Moğollar düşmanlanndan bile bir 
çanak suyu esirgemezlerdi. Acaba 
kulübede kimse yok muydu? 

Samo kapıya yaklaştı., ve gür se-
sile tekrar haykırdı: 

— Susuzluktan ölüyorum. Bana 
biraz su veriniz... Tanrı sizden razı 
olsun. 

Bı\ ses üzerine kulübede bir çıtırtı 
duyuldu. Kapı açıldı. Bir baş gö
ründü: 

— Kimdir o? Ölen, vurulan mı var 
burada? 

Samo: 
^- O olsa gerek. İşte bir kadm 

sesi... 
Diyerek attan yere atladı. 
— Biraz su istijrorum... Kimseye 

zararı dokunmayan bir yolcuyum. 
Kadm hemen içeri girdi ve çok 

geçmeden bir küçük kap içinde ge
tirdiği suyu Samoya uzattı: 

— Nereden gelip nereye gidiyorsun, 
yolcu? 

Samo suyu içti: 
— Karakurumdan geliyorum... 
Ve gülerek ilâve etti: 
— Karakunıma gidiyorum... 
Bu sırada ağaçlann arasından yü

zünü gösteren ay ışığı kulübenin önü
nü birdenbire aydınlatmıştı. 

Suyu veren kadın, yolcuyu tanı
makta gecikmedi: 

— Samo... Yıllardanberi muvaffa
kiyetine dua ettiğimiz büyük kah
raman. 

Samo atının dizginlerini koluna 
saıarak ayakta duruyordu: 

— Sen beni nereden tanıyorsun? 
— Seni tanımazmıyım hiç?! Her 

seferinde benim, kapımın önünden 
geçerdin. Cinden dönüşünde bile se
ni telâmlamıştım. Gece yansı bu 
ıssız yollarda yapyalnız neden dola
şıyorsun? (Arkası var) 
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Bir koşucu tasavvur ediniz M, 200 
kilometreyi en önde koşuyor, birin
ciliği kazanmasına yüz metre kala 
da, hızmı yavaşlatıyor ve k«$uyu so-
nunculukla bitiriyor. 

Budalanın biridir! diyeceksiniz de
ğil mi? 

Bir insan tasavvur edinik ki, bir 
yere gidiyor, saçlannı kestiriyor, traş 
oluyor. Berber yüzünün her tarafım 
bitiriyor, yalnız çenesinin sağ tarafı 
kalıyor; bu zat: Öf, bu traş sahiden 
traş deyip kalkıyor, ve çenesinin sağ 
tarafındaki kılları traş ettirmeden 
çıkıp gidiyor. 

Böyle bir insana da deli dersiniz 
değil mi?... 

Ya bütün sene derslerine çaUşıp 
sınıfta birinci İken imtihanlara son 
üç ay kala çalışmağı gevşetenlere ne 
dersiniz?. 

Gayret çocuklar, hızmızı kesmeyi
niz. Şunun şurasmda bir iki ay kal
dı, ayni hızla çalışmamza gayret edi
niz, sınıfmızı iyi derecelerle geçiniz, 
ondan sonra bütün tatü müddeti gö
nül rahatı ile eğlenirsiniz. 

Oklar 

Yukarıkl resimde 95 ok vardır. Ki
mi A kinu B ve ilh harflere doğrudur. 

En çok ok hangi harfe doğrudur! 
Bunu bulabUirsiniz? 

Amma bu oklarm kaç tane oldu
ğunu da sayacaksmız. 

Ş e k e r reng i 
Şeker yemeyi sever

siniz deg^ mi?... Doğ
rusu renk renk şeker
leri dü üstünde erit
mek hoş şeydir. 

Ancak bu şekerler» 
renk vermek için kullamlan madde
lerin ilmî adlarım biliyor musunuz? 
Söyliyelim. 

Şekere kırmızı renk vermek 
İçin «triparamidodiphevyltolycarbi-
noltrisulfanote de sodium», pembe 
renk vermek İçin «tertraidichorof-
lovnoreisceinesaJe» kullanılır. 

Başka renklere kullanılanlan yast-
mıyalım, hepsi de buna benzeyen 
isimlerdir. 

Kayalıkta bir şehir: Cebelüttarik 

Son günlerde gazetelerden hemen 
her gün Cebelüttank adım okuyor
sunuz, Cebelüttank için: cispanyol 
kayası, İngiliz istihkâmı derler. 

Cebelüttank her şeyden evvel bir 
kaya parçasıdır. Bu kaya parçası İs-
panyanm tam güneyinden uzamr ve 
kendi ismini taşıyan boğazı teşkil 
eder. 

Kayamn boyu beş kilometredir, 
eni bir kilometre kadardır. Yüksekli
ği 425 metredir. Bu kaya karadan 
ayrılmıştır. Dar ve yassı bir toprak 
parçasile karaya bağlanmıştır. Bu 
sımr bitaraftır, ne İspanyamn malı
dır, ne de İngilterenin. 

Kaya yalçındır; ne çıkıhr, ne ini
lir. Ancak bir yamacı az meyillidir. 
Cebelüttank şehri bu yamaca kurul
muştur. 

İklimi kurak ve sıcaktır. Bu koca 
kayada ne kaynak, ne kuyu, ne de 
bir damla su vardır. 

Kayada mevcud sular yağmur su
landır. Bir damla yağmur suyu zi

yan olmaması İçin tertibat alınmış, 
sarnıçlar yapılmıştır. 

Cebelüttank İngilizlerindîr^ Müs
tahkem bir kaledir. Ancak hariçten 
baküdığı zaman kayamn müstahkem 

mevki olduğu anlaşılmaz. Ne projek
tör görünür, ne top, ne tüfek. İngi
lizler, senelerdenberi, insanlardan 
üstün bir gajnret sarfederek Cebelüt-
tank'ı kuvvetlendirdiler. Kayanın 
altı kazılmıştur. İçi uyulmuştur ve 
oralarda, yer altmda büyük bir aske
rî şehri kurulmuştur. 

İngiltereden Hindistana gitmek 
için Cebelüttanktan geçmek şarttır. 
Bu Hindistan yolunun bir gün kraı-
dislne kapanmamalı için İngiltere 
Cebelüttank'! müstahkem kale ha
line soktu. 

Cebelüttank'tan geçmek için İn
giliz nöbetçi ve gözcülerinden izin al
mak lâzımdır. Denizaltı gemilerini 
kontrol için de son senelerde Cebe-
lüttank'da bir ta3ryare üssü kuruldu. 
Deniz altındaki genüler ancak yük
seklerde uçan tayyarelerden görüle-
biUyor. 

Cebelüttank istüıkâmlanmn plâ
nım kimse bilmez; orası hattâ İngi
liz seyyahları için bile memnu nun-
takadır. 

Vaka Doğanın odasında cereyan 
eder. Yatağın üstünde büjrük bir 
plân kâğıdı; kalemler, pergerler, ced-
veller... Gündüz, eli şakağında dü
şünceli dolaşır. Doğanla Güler 
yere diz çökmüşler. Üç kardeş konu
şurlar: 

— Ne tuhaf kızsm sen, lâf anlamı-
yorsım. Sana söyledim ya... 

— Sana söyledim ya, sana söy
ledim ya... Boyuna bunu söylüyor
sun. Eğer adamakılU aıüatsan elbette 
anlarım. 

— Senin gibi dar kafalı olanlar hiç 
bir şey anlayamazlar... Sen git be
beklerinle oyna da erkek işine ka> 
nşma. 

— Bu hepimizin işidir. Ter altm
da uçan tayjrare işi memleket işidir. 
Beni de ilgilendirir. 

— Rica ederim kavgayı bırakma. 
Bir kere bu yer altmda uçan tayj»* 
re benim akkma geidL 

— Merak etme, benim de aklıma 
gelmiştL 
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— Amma ben arka pervaneyi öne 
sürdüğüm zaman ikiniz de muvafık 
buldunuz. 

— Ya yan dümen... Yan dümeni 
kim buldu?... Uçarken yeri, geçeceği 
yeri kazacak makineyi kim düşün
dü... 

— Haydi haydi, gevezeliği bıraka
lım da işe bakaUm... Ben tayyaremi
zi tünele indirecek makineyi keşfet
tim. 

— Anlat. 
— İşte: Evvelâ noktayı koyalım." 
— Sabahtanberi belki yüz defa 

noktayı koydun. 
—» Sözümü kemse..; Söyliyeceğimi 

şaşırtıyorsun. 
— Tabiî, söz anlamayan benim, se

ni şaşırtan benim. 
— Gene mi kavga?... Kavgayı bı

rakalım. Devletin bizim icadımıza 
İhtiyacı var. 

— Modem tekniği altüst edece
ğim... Hem Güler haydi sen bir kö
şeye çekü. Yer altında uçan tayyare
mizi icad etmek için sana ihtiyacımız 
yok. 

— Ben sizin işinize kanşmam. 
sessiz sadasız oturuyorum. 

— Peki... Haydi söyle Doğan, ne
rede kaldık? 

— Bir kere tayyaremiz Wr insan
dan daha ufak olacak. Motörü, ka
nadı, tekerleği olmıyacak. 4 numa
ralı plâm ver. C Ue O noktasmı gör
dün ya... Şimdi bu iki nokta arasına, 
el değirmeni ile işleyen sekiz plâk 
sığar mı? 

— Budalamısuuz. Bu noktaya su 
haznesini koymuştuk... 

— Hayır, yalnız C noktasına koy
duk. 

— Aptal, on noktaya su haznesi 
çıkar mı? 
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— Haydi haydi, bu dünyada akıllı 
yalmz sen değUsin... 

— Sen hiç değUsin. 
Güler söze kanşır: 
— Siz ikiniz de akıllı mısmız san

ki... 
— Ne dedin, ne dedin... 
Üç kardeş el şakasüe karışık kav

gaya başlarlar. Tam bu sırada oda
ya anneleri girer. Etraftaki kâğıdla-
n, kalemleri toplar, bir köşeye fırlatır: 

— Ne oluyorsımuz? 
— Eyvah plânlarımız. 

— Eyvah yer altı tayyaremiz. 
— Eyvah icadımız!... 
Anneleri gülümsedi: 
— Siz bu yaşta bir şey icad edebi

leceğinizi mi samyorsunuz. Mate
matik, mekanik, fizik, simi bilme
den tayyarenin <T> sini bUe yapa-
mazsmız... Ben size yapacağımz işi 
söyliyeyim. Kapırun elektrik zili bo
zulmuş, onu tamir edebUir misiniz? 

Hepsi bir ağızdan — Ederiz anne... 
Koşup kapıya giderler. 

INöSAN BİLMECEMİ 
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Ura, aynca 75 karilinize de muhtelif hediyeler verilecektir. 
Mart bilmecemizde hediye kazananlarm listesini 25 nisan salı nüshasında ıl&n ettik. 

I Tavus kuşu 

Tavus kuşu, sülün cinsinden bir 
hayvandır. Seylân ve Hindistanda 
yaşar. Tavus kuşu daha evvel zaman
da Avrupaya getirildi. 

Bir efsaneye göre Uk tavus kuşunu 
getiren Büyük İskenderdir. Asyada 
iken kendi kadar azametli olan, ka
baran bu kuşlardan bir kaç tane ya
kalatıp Yunanistana götürmüş. 

Tavus kuşu tüylerinin renklerile 
meşhurdur. Başında tacı vardır. Kuy
ruğu parlak on sekiz tüyden mürek
keptir. 

Tavus kuşu karbardığı zaman şöy
le bir döner, kendini gösterir. 

Bumu büyük, kendini beğenmiş 
olan insanlara ((tavus kuşu gibi ka
barıyor» derler. 

Bu güzel tüylü, gösterişli kuşun 
sesi dUc ve çok bettir. Tavus kuşu 
haykırdığı zaman insan kulaklannı 
kapar. Üstüste haykırdığı zaman in
sana «Le - on, Le - on» dermiş gibi 
gelir. Kumrular ise «Üsküdara gide
lim, Üsküdara gidelim» diye öterler. 

İşaret ler 

13' A : X / / + T S 

1^ ; - 7 -^+ >̂  î̂  X 

Yukandaki şekillere çok dikkatli 
bakımz, sonra aşağıdaki suallerin çe
v r i m veriniz: 

1 — Birbirine benzemiyen kaç işa
ret var? 

2 — Birbirine benziyen iki sıra var 
mı? 

8 —̂  Bir sıranm tamamile zıddı bir 
sıra var mı? 

4 — En çok hangi işaret var? 
5 — Eşi olmıyan tek bir işaret var 

mı? 

K a r d e ş k a r d e ş 
Maden işletmek bü

yük sermayeye bağU-
dır. İşliyen bir maden
de yüzlere amele çalı
şır. İskoçyada bir kö

mür madeni vardır ki, bu msuienln 
sahibi ve işleyicisi dört kardeştir: 
Metven kardeşler. 

Bu kardeşler bahçelerini kazarlar
ken bir kömür damarına rasladılar. 
Bunun üzerine ellerine kazmalan 
aUp yollar açtılar, kömür istihsaline 
başladılar. 

Bugün üçü madende çalışıyor, biri 
de satış işlerile uğraşıyor. Senede 
yüz ton kömür istihsal ediyorlar. 
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B. Potemkin 
(Baştarafı 1 nci sahifede) 

Ekselans Potemkin, gardaki husu
sî salonda kendilerini karşılayan ze
vat ile bir müddet görüştükten sonra 
doğruca Sovyet sefaretine gitmiştir. 
' B. Potemkin, saat on otuzda Riya-
seticümhur köşküne giderek defteri 
mahsusu imza ve müteakiben Harici
ye Vekili Şükrü Saracoğlunu, Başve
kil doktor Refik Saydamı ziyaret et
miştir. 

Hariciye Vekili bu ziyareti bizzat 
liyaret etmek, Başvekil doktor Refik 
Saydam da kart bırakmak suretile ia
de etmişlerdir. 

Saat 13 de Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu tarafından misafir B. Po
temkin şerefine Anadolu klübünde 
bir yemek verilmiş ve bu ziyafette 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Muhabe
rat ve Münakalât Vekili Ali Çetin-
kaya, Hariciye Vekâleti ve Sovyet se-
fareti erkânı hazır bulunmuşlardır. 

Bir otomobil bir bisiklete 
çarptı, bisikletteki yaralandı 

Şoför Arifin idaresindeki otomobil 
Zincirlikuyuda Suterazisi civarından 
Sanyere gitmekte iken on yedi yaş
larında Sotiri isminde birinin bindiği 
bisiklete çarpmış, Sotiri yaralanmış, 
şoför zabıtaca yakalanmıştır. 

Rüşvet almış? 
Sabri adında bir polis memuru, 

kansile kavga eden Vangel adında 
birinin işini düzelteceğinden bahse
derek on lira rüşvet almak suçundan 
yakalanıp adliyeye verilmiştir. Dün 
Sabri yedinci sorgu hâkimi tarafın
dan isticvab edilmiş ve hakkında tev
kif karan verilmiştir. 

F u h ş a t e şv ik s u ç u n d a n 
t evk i f e d i l d i l e r 

Genç kız ve kadınları fuhşa teşvik
ten maznun Hüsnü ve Mesud adla
rında iki erkekle Şefika adında bir 
kadın dün adliyeye verilmişler, .birin
ci sorgu hâkimi tarafından tevkif 
edilmişlerdir. 

Ü ç a r k a d a ş a r a s ı n d a k a n l ı 
k a v g a 

Galatada Ziya, Ali ve Yusuf isim-
lerinde üç arkadaş evvelki gece kav
ga etmişler. Ziya, Ali ile Yusufu ka
ma ile tehliken surette yaralamıştır. 

PoUs, yaralıları Beyoğlu hastane
sine yatırmış, suçluyu yakalayarak 
adliyeye vermiştir. 

Arnavutköyde oturan Vangel, 
Büyük ayazmada koyunlanm otlat
makta iken bahçıvan Koço ile kavga 
etmiş, Koço bastonla Vangeli başın-
dan yaralamıştır. 

Bir sandal devrildi, içinde
kiler kurtarıldılar 

Taksimde oturan Eleni, Angeliki ve 
îstamatya isimlerinde üç kadm, Dol-
mabahçeden hava almak üzere bir 
sandala binerek açılmışlardır. Bir 
araUk sandal devrilerek hepsi denize 
dökülmüşse de etraftan yetişenler 
tarafından kurtarılmışlardır. 

Bir çocuk sancılanarak öldü, 
cesedi ınorga kaldırıldı 
Kasımpaşada oturan Ali oğlu Mus

tafa adında 18 yaşlarında bir çocuk 
dün birdenbire sancılanmış ve bir 
saat kadar sancılar içinde kıvrandık
tan sonra ölmüştür. 

Vaka adliyeye bildirilmiş, adliye 
doktoru B. Enver Karan tarafından 
yapılan muayene neticesinde ölüm 
şüpheli görüldüğünden otopsi yapıl
mak üzere cesed morga kaldırılmış
tır. 

Geyvede tütün satışı 
Taraklı (Akşam) — Bu sene Gey

vede tütün piyasası açılmadığından 
müstahsil endişe içinde idi. Son gün
lerde İnhisar idaresile birlikte şirket
lerin de adamları gelmiştir. Tütünün 
kilosu 60 - 90 arasında satılmaktadır. 
Yalnız Doğantepe köyü elli bin kilo 
tütün satmıştır. Köylünün sevincine 
payan yoktur. En fazla basma tütün 
Çjup bu da 90 - 120 arasında satıl
mıştır. Bugün Geyve ve k;>'''«''ıtn 
adetâ bayram günü gibidir. 

İsveç kralı Berlinde 
Berlin 28 (A.A.) — îsvcç Kiralı hu

susi olarak bir gün kalmak üzere 
Berline gitmiştir İstasyonda protokol 
şefi, " r lin elçisi ve diğer bir 
çok ;* at tarafından kar-^t 
lanmıştır. 

B. Hitler, karşılıklı olmak üzere 
garanti vermeğe hazır 

(Baştarafı 1 nci sahifede) 
vabı Rayhştag huzurunda Alman mil
leti namına vermek için sizi çağır
dım. Cevabıma muttali olduktan 
sonra onu tasvib veya reddetmek si
ze aid bir meseledir. (Şiddetli «red 
hiç bir zaman, hâşa!» nidaları). 

Benim yegâne gayem Alman mille
tinin taalisi, emniyeti ve ittihadıdır. 
Siyasî hayata atılalıdanberi bu gaye 
peşinde koşarım. Bunlara hiç kan 
akıtmadan eriştirmektir ki, 20 sene-
denberi çiğnenen haklan yerine ge
tirmeğe Allah beni muvaffak kıldı. 
Bu gayeye vasıl olurken hiç bir ya
bancı hakkı çiğnemediğime eminim. 
Bugünkü büyük Alman hududu da
hilinde asırlardanberi Alman olmı-
yan bir karış yer bile yoktur. Bugün
kü Alman arazisi Amerika kıtası be
yazlar tarafından zabt ve istilâ edil
meden çok evvel gene Almandı. 

Bundan 21 sene evvel umumî harb 
bittiği zaman dünya artık bir sulh 
ve adalet devri yaşanılacağım zannet
ti. Fakat bu hayale kapılanlar aldan
dılar. Yalnız Alman mületi değil, 
diğer bütün millerler de aldatıldılar. 
Hartlerc, harb saflarında harb etmi-
yen adamların sebeb olduklan anla-
şüdı. Onun içindir ki 115 milyon as
ker mecnun politikacılar tarafından 
harbe scvkedilmJş oldu. Bu adamlar 
harb bitince mesuliyetleri birbirleri-, 
nin üzerine atmağa koyuldular. Umu
mî harbten sonra neden sulha ka
vuşmadığımızı bugün hepimiz bili
yoruz. 

Alman milletine geünce atavatam 
inkısama uğratılmak müstemlekeleri 
elinden alınmak ve ham meddelerden 
mahrum edilmek suretile milletimi
zin hayat hakkı elinden almmak is
tendi. Ne milletlerin kendi mukadde
ratlarına sahib olmaları prensipine 
riayet edildi, ne de Alman milletinin 
yaşamasma imkân bırakıldı. Bundan 
başka Avrupada bir ahenk husule gel
mesini menedecek darbelerin indiril
mesinden çekinilmedi. 

S a a r v e A l z a s L o r e n 
Sulh için sarfettiğim mesai esna

sında meseleleri birbirinden ayırma
ya ehemmiyet verdim. Meselâ Saar 
mıntakası üzerindeki Almanyamn sa
rih hakkım şiddetle ilerliye sürerken 
Alzas Loren meselesinde başka tür
lü düşündüğümü katî olarak ileriye 
sürdüm. Bu suretle her türlü sui te
fehhümün ortadan kalkmasını iste
dim. Fransız diplomatları bu hare
ketimi gayet tabu buldular. Halbuki 
iş bu merkezde değildi. O hareketim 
Fransızlardan korkmanın bir neti
cesi değildi, (şiddetli alkışlar) - Sabık 
bir muharib sıfatile böyle bir korku 
için hiç sebeb göremiyorum - Avru
pada ebedî bir sulh tesisi için böyle 
bir ncktai nazar güdüyordum. Benim 
samimî sözlerime rağmen gerginliğin 
gene zail olmaması kapitalistlerin çı
karmış oldukları yaygaralardan ileri 
gelmiştir. 

Ben şirr.diye kadar bütün mületle-
re teminat vermek fırsatlannı kaçır
madım. Meselâ Şimalî Avrupa dev
letleri mülkî tamamiyetlerinin ihlâl 
olunacağım hatırlanna bile getirmez
ler. Tecavüz etmemek hususunda hiç 
bir şüphe ve tereddüd bırakamadığım 
gibi verdiğim sözleri tutmadığımı is-
bat edecek bir hareketim görülme
miştir.» 

Avusturya ve Çekoslovakya 
B. Hitler bımdan sonra Avusturya-

nm Almanyaya ilhakmı mevzuubah-
setti, Almanya ile Avusturyanm bir 
devlet teşkil etmesi lâzım geldiğini 
tarihe istinaden beyan etti, ondan 
sonra Çekoslovakya hâdiselerine ge
çerek dedi ki: 

«Çekler bize yabancı bir millettir. 
Bununla beraber ayni devlet dahilin
de yaşanmış bin senelik bir mazi var
dır. Versay muahedesini yapanlar 
Avrupanm ortasında Almanyaya karşı 
muazam bir silâh deposu vücüde ge
tirmek için tesis ettikleri Çekoslo
vakya devletine yabancı milletleri 
zorla sokarak esir etmekten çekinme
diler. Çekler bu silâh deposu vazife
sini ne kadar hararetle ifa ettilerse 
Merkez! Avrupanm sulh ve sükûnu-

da o derece ihlâl edilmiş oldu. Çekos-
lovakyamn esasen gayri tabiî olan 
mevcudiyeti zaman ile gittikçe daha 
ziyade şübheye girdi. Nihayet Garbî 
Avrupayı alâkadar eden bir mesele 
olmak şeklinden çıktı. 

Şayet Çekoslovakya kendisine tevdi 
edilen vazifeyi ifa edebilseydi Alman
ya gene mahvolmazdı, fakat biz Çe
koslovakya denilen sUâh deposunurı 
infilâkını menederek Çekler için en 
muvafık hal çaresini bulmağa mu
vaffak olduk. 

Kapitalist grupların menfaatine 
âlet olan Beneş bizim bu hareketimi
ze bir kere daha mani olmağa teşeb
büs etti. Tek bir Alman askeri silâh 
altına çağnlmamışken bizim seferber- ' 
ligimizi iddia ederek Çekoslovakya 
askerlerini hududlara yığdı. Millet
lere kan döktürerek bazı kimselere 
p?.ra kazandırmak için her türlü ya
lanlara baş vurdu. Bizim hiç bir kor
kumuz olmadığı için bu Çek sefer
berliğine mukabele etmemekliğimiz 
Avrupayı gene harpten kurtarmış 
oldu. 

Dünyanın en büyük ordusuna ve 
en muazzam hava kuvvetlerine malik 
olan Alman milletine katî surette te
min ederim ki hiç bir kuvvet bugün
kü Siegfried batlarım yarmağa muk 
tedir olamıyacaktır. 

Münih konferansı 
Prag seferberlikle felâket yarata-

mıyacağını anlayınca ikinci bir çare
ye baş vurdu. Bunun neticesinde Mü
nih konferansı toplandı. Bu konfe
rans Garp devletlerinin bir ricali 
diye telâkki olunabiUr. Orada verilen 
garantide Çekoslovakya hududunun 
alâkadar komşu devletler tarafından 
tayin ve tesbiti mevzuu bahisti. Bu 
huduû işleri Almanya ve İtalyanm 
hakemliklerile halledildi. O devirde 
Romanyanm en salâhiyettar şahsi 
tarafından bana vukubulan bir mü
racaatı, Amerikalıların Romanya 
hakkındaki hayalî endişelerini kır
mak için zikretmek isterim. O salâ-
hiyetlar Romanyalı zat bana Roman
ya ile Almanya arasındaki iktisadî 
münasebetlerin inkişafı için Çekos-
lövakyanm tasfiyesi esnasında Al
man, Rumen hududunun birleştiril
mesini teklif etti. 

Bu esnada Çekoslovakya dağılmak 
üzere bulunuyor ve mevcudiyet hak
kım kaybediyordu. Ben bu vaziyet 
karşısında Alman ekalliyetinin sulh ve 
sükûnet içinde yaşamaları temin edil
mek şartile Çeklere karşı Almanyanm 
hayırhahane hareket edeceğini bil
dirdim. Buna rağmen müdhiş bir si
lâh deposu olan Çekoslovakya infüâk 
etmek tehlikesile karşılaştı. Orasını 
elimize geçirdikten sonra bulduğu
muz binden fazla tayyare, 40 binden 
fazla mitralyöz, binlerce top, bir mil
yondan fazla tüfek, milyardan fazla 
mermi ve fişek, patlayıcı maddeler ve 
daha haddsiz hesapsız harp malze
mesi buna bir delildir. Bu cephane
nin infilâkmı menederek milyonlar
ca insamn hayatım kurtardığım için 
bana teşekkür edilmelidir. 

Almanların o mıntakadaki yalıuz 
siyasî değil, iktisadî de olan menfa
atlerini araması kadar tabiî birşey 
olamazdı. 

îrlanda, Filistin 
ingilizlerin şiddetli kontrolü ve 

tenkitleri bizim bu araştırmamıza 
mâni olamadı. Çünkü Almanlar bu
gün nasıl irlanda meselesinden dola
yı İngiltereyi tenkit edemezlerse İn
gilizler de bizi Çekoslovak meselesin
den dolayı tenkit edemezler. Cham-
berlain'in Münihte verdiğim vaid ile 
bu Çekoslovak meselesini nasıl biri-
birine karıştırdığını anhyamadım. 
İngiltere ile Almanya arasında müş
terek bir yaşama anlaşması yok
tur ki İngilizler Çek mselesine müdar 
hale debilsinler. Şayet bu vaid her 
meseleye şamilse İngilterenin de, me
selâ Filistinde, bize sormadan hiç bir 
harekete tevessül etmemesi lâzım ge
lir. Şu halde Münih anlaşması bozul-
duysa bunun münhasıran İngütereye 
ait bir mesele ilması lâzım gelir. 

Ben Anglo Sakson milletlerinin 
l:olonlzas>'on kudretlerini takdir ede-

Ankara Borsası 
28 - 4 - 939 

Ergani 
Sivas - Erzurum I 

tÂKA Ta ÇEELER (Kapanif 

rim. Fakat bu takdirim Alman mil-
etinin menafiini ihlâl edemez. Bizim 
menfaatlerimiz de dikkate almmalı-
dır. Daimi dostluk mütekabil hakla-
nn tamninasma istinat ederse idare 
ettirilebilir. İngilizler anlamahdırlar 
ki Almanyada kendilerine karşı ken
dimizi hakir görmüyonK. Mazimiz 
bunu kabul ettirmiyecek kadar par
laktır. Bizim kendimize olan hürme
timiz İngilizlerin kendilerine olan 
hürmetlerinden aşağı değildir. Şayet 
İngilizler bunu takdir etmezlerse a-
ramızda dostluk mevcut olamaz. Biz 
dostlannuza istinat ederek bu his
lerimizi kabul ettireceğiz. 

Müstemlekelerimizi isteriz. Bu hu
susta İngilizlere yaptığım teklifler 
İngiliz devletini tehlikeye düşürecek 
ve utandıracak bir teklif değildir. 
Halbuki İngiltere buna mukabil bi
zi çember içine almakla mukabele 
ediyor. Onun için İngiltere ile ara
mızda mevcut olan deniz anlaşmasını 
bugünden itibaren feshediyorum. Şa
yet İngiltere bu hususta yeniden mü
zakereye girişmek isterse en mesud 
olacak adam benim. Bu sayede tam 
bir anlaşma vücude getiımiş oluruz. 
Bizler bizim olmıyan birşeyi istemi-
ruz. Hiçbir devlete karşı tecavüz fik
rimiz de yoktur.)) 

Bımdan sonra Hitler, Memel me
selesini mevzuubahsetti ve bu me
selenin de Versay muahedesile gasb-
edüen yerlerden başka bir karış yer 
bile istemediğini isbat ettiğini söy
ledi. Almanyanm bir çok devletlerle 
iktisadî münasebetleri olduğunu, bu 
devletlerin millî iktisadiyatlarını ken
diliklerinden kuvvetlendirmeleri Al
manya için matlup olduğunu beyan 
etti. 

Polonya ile münasebat 
B. Hitler bundan sonra Polonyaya 

karşı tecavüz fikri olduğunu tekzib 
ederek dedi ki: 

«.\lman - Leh münasebatı hakkın
da söylenecek fazla birşey yoktur. 
Ben Polonyanın serbes, bir mahrece 
muhtaç olduğunu daima dikkate al
dım. Müteveffa Cumhur reisi Pil-
sutski ile olan anlaşmaya riayet 
olunmasını istedim. Fakat bir mese
le açıkta kaldı. Danzig bir Alman 
şehridir ve Almanyaya avdetini isti
yor. Bu meselenin de halli Avru
pacı niyahet katî sulha ka\aıştura-
caktır. Ben Polony^j'a karşı âzami 
fedakârlığı yapıyorum, mahreç olan 
ihtiyacmı tasdik ediyorum. Fakat 
Polonyanın bir deniz mahrecine ihti
yacı varsa Almanyanm da Şarki Prus-
yaya bir mahrece ihtiyacı vardır. 
Onun için Polonyaya aşağıdaki tek
liflerde bulundum: 

1 — Danzigin Almanyaya iadesi, 
2 — Harici ez memleket imtiyazından 
istifade etmek şartile koridordan ge
çecek bir Alman otomobil yolu ile bir 
şimendifer hattı inşası. 3 — Danzigde 
Lehistanın iktisadi haklanmn tamn-
ması ve bu arazide serbes bir Leh li
manı ihdası, 4 — 25 senelik bir sulh 
mukavelesi akdi. 

Halbuki Lehistan bu teklifleri ma
atteessüf reddetti. Hududa asker 
şevketti. Fakat Danzig hiçbir zaman 
Leh olamaz. Bu vasiyet aramızdaki 
anlaşmaya mugayirdir. Aramızda va
zıh bir anlaşma lâzımdır. 

Lehistamn İngütereye karşı giriş
tiği taahhütleri 934 tarihli Alman • 
L ^ anla§masile kabili telif olmadığı 
için mezkûr anlaşmajı bugünden 
itibaren feshediyorum. 

Fakat Lehistan ile yeni bir anlaş
ma yapmağa hazırım. Şayet böyle 
iyi bir anlaşmanın mevcut olmama
sından dolayı Avrupa yeni endişelere 
düşerse bunun müsebbibi harp mü
şevvikleridir.» 

İspanyada vaziyet 
Hitler bundan sonra İspanya me

selesine geçerek orada demokrat mem
leketler tarafından yapılan teşebbüs
lerin akim kaldığını, maamaüh de
mokratların, milletlerde gördükleri 
azimleri kırmak için çalışmakta de
vam ettiklerini. Amerikanın da bu 
İngiliz gayretini himaye edebilmesi 
İçin Amerikan efkân umumiyesinin 
Mars sakinlerinin hücumu gibi gü-

Londrb 
New-Yorlt 
Pftrts 
MUlıno 
CencTre 
Amsterdam 
Berlin 
BrttkMl 
Atina 
8oty» 
Ukûıiû 
VarıoTft 
Bttdftpe|t« 
BUxH 
Belfiad 
TokohasA 
Btokholm 
IfoakOT» 

1 St«rlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre rr. 
108 Florin 
100 Rayhfmark 
100 Belf» 
100 Drahmi 
100 Lera 
100 PeMU 
100 Zlotl 
100 Pengo 
100 U y 
100 Dinar 
100 Ttn 
100 tıref Kr. 
100 Ruble 

1903 
1948 

tlaUcri) 
S.93 

120.675 
3.355* 
0.0650 

28.455 
«7.64M) 
60.8250 
sı .44 
1.0935 
1.6e 

14.035 
SS.902S 
S4.9675 
0.9050 
iMa 

S4.82 
UM 
3S902S 

Bu akfam 

Nöbetçi eczaneler 
Beyoğlu mıntakası; Posta sokağın

da Garih, İstiklâl caddesinde Limon-
ciyan, Pangaltıda Hlâskârgazı cadde
sinde Nargileciyan, Okçumusa cadde
sinde Dogruyol, Necatibey caddesin
de Sporidis, Fatih: Hamdi, Karagüm-
rük: Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: 
Osman, Aksaray: Yenikapıda Sarım, 
Fener: Balatta Hüsameddin, Kum-
kapı: Cemil, Küçükpazar: Yorgl, Sa
ma tya: Erofilos Çula, Alemdar: Di-
vanyolunda Esad, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, Üsküdar: İmrahor, Heybeli-
ada: Atanaş, Büyükada: Halk. 

Ortaköy, Amavutköy, Bebek, Bey
koz, Pajabahçe, Anadoluhisan, Ta-
rabya, Yenlköy, Emirg&n ve Rumeli-
hlsanndaki eczaneler her gece nöbet
çidir. 

Beyoğlu yerli eskerlik 
şubesinden: 

334 doğTjmlu ve bunlarla muameleye ta
bi ehliyetnamesiz islâm ve gayri islâm 
kısa hizmetlilerle yüksek ehliyetnameli 
deniz kısa hizmetlileri 1 Mayıs 939 da ha« 
zırhk kıtasında bulunmak üzere sevkedi-
leceklerdir. Bu maksadla bunların, vesi
kaları ve hüviyet cüzdanlarile birlikte şu
bemize derhal müracaat etmeleri ilâa 
olunur. 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, gazete, 

mecmua ve kırtasiyeyi ucuz olarak 
AKBA müesseselerinde bulabilirsiniz. 
Her dUde kitap, mecmua siparişi ka
bul edilir. İstanbul gazeteleri için ilân 
kabul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve besab makinelerinin Ankara 
acentesi, Parker dolma kalemlerinin 
Ankarada satış yeridir. Telefon: 3377. 

Eminönü Halkevinden: 1 - İlk tahsil 
imtihanlarına hazırlık kursu 2 Mayıs 939 
Salı akşamı saat (20,15) de açılacak ve 
ve Salı, Perşembe Cumartesi akşamlan 
ayni saatlerde derslere devam olunacaktır. 
2 - Millet Mektebi (B.ı kursu imtihanla-
rmahazırlık derslerine de 3 Mayıs 939 çar
şamba akşamı saat (20,15) de başlanacak 
ve pazartesi çarşamba akşamları ayni sa
atlerde devam edilecektir. Her iki kursa 
kayıtlarını yaptırmış olanların yukarda 
gösterilen gün ve saatlerde Evimizin Ca-
ğaloğlu binasındaki dershanesinde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

jUwwMitıTtrff7nffnTyTı77HÎıtîÎMm?nyMH77uHmnunmTO 

lünç vakalar ihdas edilerek hazırlan
makta olduğunu söyledi, dedi ki: 

«Almanya her şeye hazırdır. Bu 
hazırlığı ordusuna, tayyarelerine, 
milletinin ittihadma ve bilhassa Füh-
rere olan itimadma istinad eder. Bü
yük İtalyan dostumuzu da sarsılmaz 
bir itimadutuz vardır. İspanyada mü
tekabil hayatî ihtiyaçlanmızı takviye 
ve müdafaa ettik. Aramızda teessüs 
eden mihver kırılmaz bh: mihverdir. 
Bunu bozmağa kalkışmak gülünç 
bir harekettir. İtalya bizim metalibi-
mizi terviç ettiği gibi biz de İtalyanın 
Arnavutluk üzerindeki haklarmı mi>. 
dafaa ettik, Arnavutluk İtalyan ida
resi altında medeniyet ve saadete 
kavuşacakttr.> 

Hitler bu münasebetle Japonya mü-
nasebatını da mevzuubahs ederek 
Almanya, İtalya ve Japonya arasın
da teessüs etmiş olan büyük blok'un 
medeniyet ve sulhe hadim yegâne 
vücüd olduğunu söyledi. Nihayet Roo-
seveltin göndermiş olduğu telgraft 
mevzuubahis etmiş, beynelmilel bir 
konferans fikrini reddettiğini beyan 
ederek demiştir ki: 

«Almanya kendisini bir mahkeme 
huzuruna çıkarmış gibi gösterecek 
olan beynelmilel bir konferansa hiç 
bir zaman iştirak etmiyecektir. Fa
kat Rooseveltin zikrettiği devletler
den herbirine garanti vermeğe hazı
rım. Şu şartla ki bu devletler, bu ga
rantiyi doğrudan dt^ruya Almanya-
dan ve her devletin arzu ettiği müd
det için mütekabiliyet esasınjk müste
nit olarak istemelidirler.» 
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Liseler alım satım komisysnu başkanlığından 
Nevi Miktarı Muhammen İlk T. Ek. yapılacağı gün şartname 

M. ve saat tedar i i 
kilo K. S. Lira K, bedeli 

satış 
Ekmdj 498000 9 50 ' 3548 25 15/mayıs/939 236 K. 

pazartesi saat 13 de 
' Dağlıç eti 

Karaman eti 
Kuzu eti 
Sıfîir eti 

1 Toz 5eker 
Kesme şeker 
Piıinç 
Peynir beyaz 

' » kaşar 
Zeytinyağı 
Sadeyağı 

65500 
81000 
27500 
26850 
80250 
22500 
58300 
21500 
10550 
17450 
47000 

48 
46 
50 
35 
27 
30 
30 
45 
70 
48 
95 

6888 

2131 

1316 
1279 

628 
3348 

56 

32 

25 
50 

20 
75 , 

}İ 

}l 

» 
» 

» 

» 

»: 

» 

» 
» 

» 

% 

?t! 

» 

» 
Tİ 

» 

» 

satış 
459 

satış 
142 

^s 

satış 
223 

Nchut 9350 15 
Fr-sulye (kuru 29500 17 
çalı) 
Barbunya kuru 10900 12 
Yeşil mrecimek 7250 17 
Kırmızı » 3450 12 

702 90 * 16 n 

ü n (Ekstra) 
piıinç unu 
İkT.akama «ir-
nnikli» 
İŞohriye 
Ni-şasta 
î ımik 

38500 
3000 

14750 

2850 
2600 
4500 

16 
22 
25 

25 
18 
17 

933 98 

Soğan 
Patates 
Sabun 

Zeytin 
1'ereyağı 
Reçel 
Silivri yoğurdu 

42500 
58000 
14700 

12250 
4000 
7300 

42500 

8 
9 

30 

25 
115 
40 
20 

646 

330 

229 
345 
103 
637 

50 

75 

69 

50 
50 

» » » 

17/mayıs/939 çarşamba 
günü saat 15 de 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

)) 
» 
» 
N 

Süt 59000 12 
ICâse yoğurdu 15300 5 

588 38 

ITumurta 455000 1 70 580 
Odun gürgen 

» Meşe 
Mangal kömürü 37000 4 5Ö~ 

2250 
700 

250 
250 «çeM» 

553 13 » % 

Kok kömürü «ton» 1235 1900 

124 88 17/mayıs/939 çarşamba 
saat 15 de 

1759 88 
Tüvenen kömürü 200 1150 
Kriple kömürü 275 1500 

481 88 

Hspanak 
Pırasa 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Domates dol
malık 

» sıra 
Taze bezelye 
Bezelye araka 
Taze bakla yerli 

» » İzmir 
Çah fasulye 
Ayşekadın fasule 26500 
JBarbunye yeşil 19500 
Barbunye iç 
Biber dolmalık 
Biber ince 
ffaze yaprak 
(yer elması 
ıTaze bamye 
Pancar 
Semiz otu 
Kabak yerli 
» İzmir 
Marul adet 
Patlıcan baş adet 94500 

» orta adet 89000 
Karnabahar kilo 9300 
yeşil salata adet 48500 
Enginar baş adet 30500 

» orta adet 25500 
İKıyar adet 24000 
Limon adet 118000 
Derotu demet 11700 
!raz3soğan demet 14800 
Maydanoz demet 28000 
Kııraızı turup 11100 

36000 
47000 
36000 
18250 
12050 
5150 

12550 

18500 
4300 
4250 

12000 
8300 
8800 

9000 
12000 
2500 
1750 
2150 
6800 
4950 
7050 

19000 
8000 

20500 

6 
5 
5 
6 
6 
5 
6 

5 
10 
10 
S 

15 
8 
9 

10 
13 
7 
5 

12 
4 

13 
4 
6 
5 

15 
2 
3 
2 

10 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

2790 34 satış 
187 

İstanbulda pansiyonlu liselerin 939 malî yılına ait nevi, miktar ve mu
hammen fiatlariie ilk teminatı ve eksiltme gün ve saati yukarda yazılı yiye-
jcek ve yakacakların Beyoğlu İstiklâl caddesi 349 No. da liseler alım satım ko-
misyonunda kapaü zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. 

İsteklilerin yeni yıl Ticret odası vesikası ve ilk teminat makbuz ve tica
rethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli vekâletnamelerile bir
l ikte 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun tarifaü dairesinde hazırla-
yaraklan teklif mektuplarım belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Sözü geçen komisyon başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. 

! Şartnameyi görmek ve liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacak temi
na t müzekkeresini almak için Galatasaray lisesine müracaatlaru (2863) 

M. M. Vekâletinden: 
Millî Müdafaa Vekâleti tercüme şubesine iki mütercim alınacaktır. Bun-

laıuı Almanca Fransızca ve İngilizce lisanlanna esaslı olarak vakıf olmalan 
,v«» ayni zamanda Türkçeden bu dUlere tercüme yapabilmeleri şarttır. Verile
cek 165-210 liradır. İmtihan neticesüıde iki dil bilenler tercih edilecektir. 
Memurin kanununa göre memur olmak evsaf ve şeraitini haiz bulunan talip
lerin evvelemirde hal tercümeleri^ ve referansları il« müracaatian U&n plu-

•»'>Rı {O-ı 

BU BAŞI-ABI TANIYOR HUSUlfUZ ? 

Ressam, burada göıtlOğüııüz başlan tamamlamadan bırakmıştır. Fakat birkaç çizgisi görünen bu başlann 
Mndere ait olduğunun anlaşıTacağmı iddia ediyor. Eğer siz de bunlan tamdıysanız, bu resimleri kesiniz, altlatma 
isimlerini yazarak 5 mayıs cuma günü ilk sayısı çıkacak olan «YENİ MECMUA» idarehanesine göndermek suretile 
büyük mükâfattı müsabakasma iştirak ediniz. Müsabakanm neticesini 5 mayısta çıkacak olan «YENİ MECMUA» 
nm ilk sayısında bulacaksmız. Adres; İstanbul Ankara caddesi 71 No. (YENİ MECMUA) idarehanesi. P. kutusu 364 

AÇIK ARTTIRMA 
1939 Nisanın 30 uncu pazar günü saat 

10 da amatörler için biblolar, kadrolar ve 
halılar Osmanbeyde Matbaacı Osman 
sokağında 27 No. lu Hacı Dimitri apartı-
manm 5 numarasmda mevcut eşyalar 
açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. 
Büfe, masa ve 6 adet sandalyeden mü
rekkep akaju 2arif yemek oda takımı, dö
ner kütüphane, etajerler, kolonlar, kadife 

kapalı 2 adet koltuklar, yaldızlı fantezi san
dalyeler, vitrin, portmanto, çay ve sigara 
masaları, elektrik avizeler, yeni halde mu
şambalar. Salamandra, imzalı el işi kad
rolar, kitaplar, biblolar. Vazolar, ve salt 
lüzumlu eşyalar. StoUe Dresden marka 
neifs Alman piyanosu. 

Açık Arttırma İle 
Emsalsiz bir satış 

Nisanın 30 uncu Pazar günü sabah saat 
10 da Maçkada, Teşvikiyede Kâi:ıthane 
caddesi No. 69 Gözem apartımanı 2 nu
maralı dairesinde mevcut nadide eşyalar, 
çiniler, gümüş parçalar ve sair eşyaların 
3 üncü ve son satışı olacaktır. Mükemmel 
tekmil yatak oda takımı üzeri bronz işle
meli; salon vitAnleri ve mavun salon ma
saları: nadide bir komod marketeri işlen
miş ve hakikî Paris mamulâtı, Selçuk ta-
vanlıklar; kadife perdeler; Krep Birman 
mysterler; Sahibinin Sesi salon grsunofo-
nu; yağlı ve su boyası resimler, kristal ve 
Bohem avizeler, Selçuk, Konya, İznik du

var çinileri, gerek Greko-Romen devirlerine 
aid mermer ve toprak heykeller, gümüş 
ve civa yaldızlı gülabdan ve buhurdanlar, 
eski yazı ve levhalar, Edime kavukluk ve 
rahleler. Beykoz kâseler, Yunker's hava 
gazı ocağı vebir çok nadide eşyalar ve 
biblolar. Buhara, Tebriz, İstanbul, Fesha-
ne, Şirvan halı ve seccadeler. 

Açık arttırma ile 
satış 

Nisanın 30 uncu Pazar günü sabah saat 
10 da Beyoğlunda, Ayazpaşada Alman se
faretinin alt yanmda Üçler apartımanm 
2 numaraU dairesinde mevcut ve maruf 
bir şahsa aid tekmili birden mobilya fab
rikaları ile maruf Transilvanya mamulâtı 
olan emsalsiz mobilyalar açık arttırma ile 
satılacaktır. Hakikî Transilvanya malı ve 
tekmil nikel borular ile müzeyyen 5 par
çadan mürekkep emsalsiz bir kütüphane 
ve yazıhane takımı, yine ayni maldan ve 
14 parçadan mürekkep gayet zarif yemek 
oda takımı, yine 7 parçadan mürekkep 
Transilvanya malı bir yatak oda takımı 
kolaylıkla yatağa çevrilen bir geniş divanı 
havi ve hakikî Transilvanya malı gayet 
zarif ve hayli parçaU mükemmel bir salon 
takımı, şezlonga çevrilen derin ve gayet 
rahat bir koltuk, hayli ufak masa, geri-
don ve sehpalar, emsalsiz Gaile vazolar, 
kristal Bakara su takımı, tabak takımları, 
çatal bıçak takımları, hayli kadife perde
ler ve misterler, porselen gayet zarif çay 
takımı, Grave Bohem vazolar, elektrik, 
bombe kapıh kristaller ile emsalsiz bir vit
rin semine için saat, hayli bronz heykeller 
ve yağlı boya tablolar, Kolumbia gramo
fon, aynalı ve aynasız dolaplar, portmen-
to ve sair hayli ev eşyaları. 938 model 
Markoni bir radyo. 

Üsküdar sulh 1 inci hukuk hâkimliğind^ı: 
Beyoğlunda Osmanbey Şafak sokak 

89 No. da Keğohi ve Şoşan 
939/302 
Artin ve Hayğanoşun aleyhlerinize ika

me eylediği 250 lira alacak davasından do
layı ilânen tebUğ edilen yemüı ihbarname
sine rağmen muayyen günde mahkemeye 
gelmemiş olduğunuzdan yeminden kaç
mış addolunarak davacmın davasma sabit 

nazarile bakılacağmdan hukuk usul muhake
meleri kanununun 337 nci maddesine tev
fikan istid'a ile mahkemeye müracaatla 
yemin hakkında tarihi ilândan itibaren 
yirmi gün zarfında mahkemeye gelmedi
ğiniz ve itiraz etmediğiniz ve muhakeme 
günü olan 20-5-939 cumartesi günü saat 
10 da mahkemeye gelmediğiniz takdirde 
yeminden kaçmış addolunarak karann 
katiyet kasbedeceği ihbar olunur. M. 2042 

Dökülen saçlarm en iyi ilâcı 

60$ suyudur. 

Gripden Sonra 
En Mükemmel Kuvvet İlâa.. 

En eski Mataha şaraplarından 
istihzar'edilmiş olan QUtNlUM 
L A B A R R A O U E , Zayıf ve ^ 
Kansızlarla halt nekahatte bulunanlar ve faz
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten 
kalkanlar için en mükemaıel kuvvet ilâcıdır. 

Yemeklerden sonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kâfidir. Tesiri mücerrep 
ve Paris Tıp Akademisi tarafından 
tavsiye edilen 

Şarabı en mükmmel muhavvidi. 

^Deposu: Galata, Gümrük sok. No. 36 
Her Eczanede Satılır. 

istanbul Kauçuk ve 
Kablo Fabrikası 

Türk Anonim şirketi 
İLÂN 

İdare Meclisimizce Hissedaran Heyeti 
umumiyesinin 25 Mayıs 1939 tarihinde 
fevkalâde olarak İçtimaa daveti kararlaş
tırılmıştır. 

Esas mukavelenamemizin 60 ncı mad
desi mucibince hissedaranın o gün saat 
15 de Şirketin Fındıklı tramvay caddesi 
137/139 numaraü merkezine teşrifleri ve 
içtimaa takaddüm eden hafta zarfmda 
ellerindeki hisse senedlerini şirket merke
zine tevdi ederek duhuliye kartı almaları 
rica olunur. 

R U Z N A M E 
Şirketimzin murakıbmm tebdili ve üc

retinin tesbiti. 
İdare Meclisi 

istanbul Harici 
Kıtaat ilânları 

^Kor ilıtiyacı için iki adet arazoz 
15 Mayıs 939 pazartesi günü saat 
16 da kapalı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 8966 lira ilk teminatı 673 
liradır. Şartname ve evsafı Çorluda 
Ko. Sa. Al. Ko. da görülebilir. İstek
lilerin kanunun 2, 3 cü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarmı Çorluda Kor. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri. «2954» 

AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALÂDE SATIŞ 
1939 Nisanın 30 uncu Pazar günü saat 

10 da Taksimde Ayaspaşa Gümüşsüyü 
caddesinde Japon sefarethanesi alt yanm
da Nimet apartımanm 4 No. lu dairesinde 
mevcut gayet kıymetli ve nefis eşyalar 
açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. 
Masif meşe ağacından Avrupa mamul&tı 
gayet zengin ve 18 parçadan mürekkep 
yemek oda takımı, yüzleri ipekli (altın 
mekik) kumaşdan divanlı ve 7 parça sa
lon takımı, üstü kristalli yazıhane, kütüp
hane, koltuk ve etaj erile masif mavun 
ağacından ve Avrupa mamulâtı emsalsiz 
yazı oda takımı, limon ağacından zarif 
yatak oda takımı, 138 parça güzel bir ta
bak takımı, kristal su ve tatlı takımları, 
kıymetli perdeler ve tüller, gümüş kapla
ma çatal bıçak takımı, kristal ve ferforje 
elektrik avizeler, Singer otomatik dikiş 
makinesi, elek. spürge, telefon, saat, port- . 
manto, kaşpo ve vazolar, çay ve pasta ta
kımları ve sair eşyalar. Mükemmel bir 
radyo salon R. C. A. 12 arapuUu nefis buz 
dolabı Frigidaire, gayet kıymetli nefis 
eski Tebriz halıları ve seccadeler, eşyaları 
görmek arzu edenler hergün saat 14,30 
dan 17,30 a kadar teşrifleri. (Apartunan 
kiralıktır). Pey sürenlerden 100 de 25 te
minat alınır. Satış peşindir. 

Açık arttırma ile emsalsiz 
bir satış 

Haldka ten çeşitli ve ucuz gayet zarif 
kıymetl i ma l l a r 

Nisanm 30 uncu Pazar günü sabah saat 
10 da Şişlide Hastane istasyonunda eski 
Manara hastanesi karşısmda No. 321 ha
nede mevcut ve muteber bir aileye aid 
emsalsiz ve çeşitli hayli eşyalar açık art
tırma, ile satılacaktır. 9 parçadan mürek
kep mavun kaplama gayet zarif ve bronz-
lu asrî bir yemek oda takımı; som ceviz
den mamul Fransız mamulâtı bir yatak 
oda takımı;hakiki eski Fransız marketeri 
bir bombe Bahü, hayli eski Kanton, Çin, 

Mayolika, Saçuma ve sair vazolar, Saxekâse 
ve tabaklar; hakikî Şam işi sedefli tabureler, 

hususî kutuda gayet güzel yaldızlı Baka
ra kristalinden şampanya bollesi ve bar
daklar, 101 parçadan mürekkep çatal bı
çak takımı, hakikî Türk gümüşü hayli 
zarif, gülâptan, buhurdan ve saire, Tonet 
koltuk ve sandelyalar, portmanto, meşhur 
Watteau imzalı ve sair yağlı boya tablo
lar, Salamandra sobalar, hakUd kristal 
Bakara su takunı, madeni ve Japon por
seleni çay takımları, İki tabak takunlan, 
HayU miktarda yep yeni muşambalar, 
Anadolu ve Acem halüaır. 

Eminönü Halkevinden: Cagaloglundakl 
salonumuzda evimizin gösterlt flubesl ta-
rafmdan 29 Nisan 839 cumarteal akşamı 
aaat (20,30 da (Tipi) piyesi temsil edlle-
e«ktlr. Aızu edenlerin davetiyelerini ev 
b&rosımdan almaları rica olunur. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpa^ iıas tanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gaU 

ta tahlüleH ve (tDRAR VASITA. 
StLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN-
DE KATİ TEJŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Taksime giderken Meşelik 
•okaiı Ferah apartımanı TeL 403 34 

KiB Dr. A . A s ı m O n u r ^ ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, genlı 

bir park İçinde, konforu mükemmel 
bakımı İyi. kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer amellye-
let İçin çok ucuz hususî flatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 116. Telefon: 42221. 

Türkiye iş Bankası A. Ş. 
İstanbul Şubesinden: 

1 Mayıs Pazartesi Bahar Bayramı 
münasebetile Bankamızla Galata, 
Beyoğlu, şubeleri ve Beyazıt, Kadıköy, 
Üsküdar ajanlan kapalı bulunacak
tır^ 

r - Dr. Hafız Cemal 
Lokmanbeklm 

D a h i l i y e mütehass ıs ı 
Dlvanyola İM 

Muayene Matierl Pazar h«ri« her rûn 
M-S Salı, GomartMt 9Jİ-U fukaraya 

T. tZSSt 
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Denlzbank Şehir Hatları 
ILKBAHAR TARİFESİ: 

Adalar - Anadolu - Yalova hattı ilkbahar tarifesi 30 Nisandan itibaren 
tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

P. T. T. Umum müdürlüğünden: 
1 — Ankara radyosu İçin biri (200) diğeri (125) lira ücretle iki spiker 

ahnacaktır. 
2 — Taliplerin lise mezunu olması ve teleffuzlanmn düzgün seslerinin 

mikrofona müsait bulunması bilhassa dilimizi çok iyi bilmeleri ve konuşma
ları lâzımdır. 

3 — Ayni evsafta olanlar arasında yabancı dili bilenler ve yüksek mektep 
mezunları tercih edilecektir. 

4 — Taliplerin 1 Mayıs 939 tarihine kadar istida ile P. T. T. umumî mü
dürlüğüne müracaatları. (1408) (2651) 

POKER 
Traş bıçaklan en sert sakalı 

bile yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER traş bıçaklarını 
ısrarla isteyiniz. 

Nev'l 

Patiska 
Peçete 
Karyola 

Galatasaray lisesi alım satım 
komisyonu başkanlığından 

Muhammen Tahmin fi- İlk teminat Eksiltmenin gün ve 
mikdar yat kuruş Lira Kr. saatleri 

1000 metre 58 : 8 Mayıs 1939 pazar-
1000 tane 28 : 64 50 tesi sat 14 de. 

50 900 33 75 14 
Tabak çukur 1000 
Tabak düz 500 
Çay fincanı 500 
Bardak 500 
Reçel tabağı 500 
Tnduk «kapaklı» 100 
Sdıpa <cam» 500 

24 
24 
22 
10 
8 
9 

18 

49 45 » 14 > 

Bıçak 150 3> 55 • 
Kapk 150 , 35 .. j ^ go » , 14 » 
Çatal 150 > 35 : 
Çay kaşığı 300 > 17 : 

Galatasaray lisesine lüzum olan yukarıda nevi miktarı ve Uk teminatı 
re eksiltme gün ve saatleri yazılı eşyaların Beyoğlu İstiklâl caddesi 349 nu-
marada Okul Alım Satan Komisyonunda açık eksiltmesi yapılacakır. 

İstekliler numune ve şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliğine ya-
tıracaklan teminat müzekkeresini almak için Okul idaresine ve teminat 
makbuz veya yeni yıl Ticaret odası vesikasile birlikte belli gün ve saatte mez
kûr komisyona gelmelerL (2625) 

istanbulda Havagazı ve Elektrik 
ve TEŞEBBÜSATI SINAİYE 
Türk Anonim şirketinden: 

Şirketimizin Beyazıtta Elektrik evinde bulunan İstanbul aboneman 
şubemizin 29,'4 '939 tarihinden itibaren Cağaloğlunda Nuruosmaniye 
caddesinde kapalı fırm karşısında 30 numaralı binanın alt katına n ^ -
leylediği ilân olunur. 

I I Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilânları I 
1 — Tahmin edilen bedeli (11250) lira olan (2500) metre elbiselik şayak 

kumaş 29/Nisan/939 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Ük teminatı (843) lira (75) kuruş olup şartnamesi komisyonda her 
gün parasız olarak alınabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (2479) 

-k 
1 — Tahmin edilen bedeli (67200) lira olan (24000) metre elbiselik şayak 

kumaş, 9/Mayıs 939 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de kapah zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İlk teminatı (4610) lira olup şartnamesi her gün komisyondan 
(336) kuruş bedel mukabüinde almabilir. 

3 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif ıncktuplannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon Başkanhğma vermeleri. (2679) 

TÜRK HAVA KURUMU 
27. n c i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keçide: Il/Mayi8/1939 dadır. Büyük İkra-

[miye:40 000^'''^^^'' *̂ "" '̂''̂ '̂''̂ ''* ^^'^^^^ 12.00oJ 
hO.OOO liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) liralık 
riki adet mükâfat vardır... 

Yrtti tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi İhmal etmeyiniı. Sis de! 
Liyangoııun mes'ud ve bahüyarlan aranna gtnnlf olunanas... 

istanbul Levazım 
Amirliği ilânları 

5110 metre yatak kılıfbğı bez alma-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2/5/939 
salı günü saat 15 de Tophanede İst. 
Levazım amirliği satmalma Ko. da 
yapılacaktır. Numune Ko. da gö
rülebilir, isteklilerin kat'î temlnat-
larile beraber belli saatte Ko. na 
gelmeleri. (638) (2837) 

• 
500 Kilo Koltukluk halat 
300 » İncesi 
300 » Vapur halatı 

50 » Renkli üstüpü 
50 > Soda 
50 > Sabun 
30 » Arap sabunu 
50 » Valvalin 
50 » Gazyağı 
30 Adet Zımpara kâğıdı 
20 » Sünger 
10 » Göden 
10 » Oto bezi 

İstanbul Levazım yollaması için yu
karda yazılı 13 kalem malzeme 2 Ma
yıs 939 salı günü saat 15,30 da Top
hanede amirlik satmalma Ko. da pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin katî 
teminatlarile belli saatte Ko. na gel
meleri. (641) (2879) 

• 
3000 Kilo Benzin 2 Mayıs 939 salı 

günü saat 14,30 da Tophanede amir
lik satmalma komisyonunda pazar
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. İstekli
lerin katî teminatlarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (640) (2878) 

• 
30 ton Lavamarin kömüi'ü 2 Mayıs 

939 sah günü saat 14 de Tophanede 
amirlik satınalma komisyonunda pa
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. İs
teklilerin katî teminatlarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (642) (2880) 

Fatih sulh birinci hukuk mahkemesin
den: 939/73 

Yahyanm ikametgâhı meçhul Ahmed 
aleyhine açtığı alacak davasmm muayyen 
bulunduğu günde gelmemiş olduğundan 
gıyabmdan devam eden muhakemede 
müddei iddiasmı isbattan izharı aczile ye
min teklif etmiş ve yemin davetiyesinin 
llânen icra kılman tebligata rağmen mu
hakemenin muallak Inılunduğu günde 
ispatı vücut etmediğinden yemin edeceği 
hususlarm sabit olmuş sayılmasma ve bu 
karann 337 inci maddeye göre ilânen teb
liğine ve muhakemenin 22-5-939 saat 11 e 
talikine karar verilmiş olduğundan yevm 
ve saati mezkûrda berayı yemin mahke
meye gelmediği ve müddeti kanuniyesi 
zarfmda yazı ile itiraz etmediği takdirde 
yeminden kaçmmış addile aleyhine hü
küm verileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilân olunur. M. 2044 

İstanbul asliye 3 cü hukuk mahkeme
sinden: 939,608 

On sene evvel vefat eden babası Nuri 
ölmezden otuz sene evvel kansı Fatma 
Samiayı terkettiği halde nüfusta el'an 
kansı olarak gözükmekte olduğundan ba
hisle işbu kaydın silinmesi hakkmda Hik
met tarafmdan Fatih Aşıkpaşa mahalle
sinde Kıvrım sokak 6 No. da mukim mu-
maileyha Fatma Samla aleyhine 939/608 
No. lu dosya ile ikame olunan davadan 
dolayı mumaileyhe gönderilen dava ar
zuhali sureti, otuz sene ^vvel gösterilen 
adresi terk ile bir semti meçhule gittiği 
meşruhatile bilâ tebliğ iade edilmesi üze
rine bittalep H. U. M. kanununun 141 ve 
142 ci maddeleri mucibince bir ay müd
detle ilânen tebligat ifasma karar veril
miş, dava arzuhali sureti de mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış olmakla müd
dei aleyh P^tma Samlanm bu müddet zar
fmda mahkemeye müracaatla dava arzu
halini tebellüğ eylemesi lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

M. 2043 

Üsküdar Asliye hukuk hâkimliğinden: 
939 466 
Solnaj de Kriko vekili avukat Saib Şev

ket tarafmdan Beyoğlu Mektep sokağı 
No. 36 da Katina Yagno pansiyonunda 
mukim Rişar dö Kriko aleyhine açılan 
boşanma davası üzerine müddeaaleyhin 
ikametgâhmm meçhuliyeti hasebile mah
kemece ilânen yapılan tebligata rağmen 
gelmediğinden müddei vekilinin taleblle 
hakkında gıyap karan ittihaz ve tahki
kat 29-5-939 pazartesi saat 10 a bırakıl
dığından muayyen olan gün ve saatte 
yine gelmediği takdirde gıyabmda evrak 
tetkik vç. icab eden karann ittihaz kılına
cağından yapılan gıyap karan mahkeme 
divanhanesine asıldığı gibi keyfiyet tej>liğ 
makamma geçmek üzere a3mca gazete 
ile de ilân olunur. M. İ04S 

Beşiktaş sulh icra memurluğundan: 
939/122 
Bir alacağın temin İstifası için haciz al

tına alman saat ve üstü mermerli masa 
ve sair kasap dükkânı eşyaouun 6-5-S39 
tarihine rastlıyan cumartesi günü sat 11 
den saat 13 e kadar Amavutköyünde bi
rinci cadde 82 No. lu kasap dûkk&ıunda 
bilmüzayede ve açık arttırma suretUe aa-
tüacakUr. Satif pekindir. Dellâliye ve rü
sumu ahcıya aittir. Yüzde yetmiş beyini 
bulmadığı takdirde ikinci arttırması 
8-5-939 tarihine rastlıyan paBarteai güntt 
ayul saatte ayni mahalde aattlaeaktır. Ta
liplerin mahallinde hazıi bulundurulacak 
memuruna m&racaat eylemeleri ilân olu-
n\ır. 

fiyiTTRir̂  

\ J>. 

Karaciğer, böbreK, taf re kumlarm* 
San müteyenid sancüarmu, damar 
HrtUklerl ve «ifmanhk fikâyetlerlnlıl 
17 B t N A L ile geçiriniz. 

URiNAl 
Vücudde toplanan asid tUlk ve oksalat | 
gibi maddeler: eritir, kam temialer, 
lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek
lerden sonra yarım bardak su içerisin
de alınır. 

INGÎLIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

ŞOKOLAKSiN 
1 ADEDİ TABİÎ, 2 ADEDİ MÜSHİLDİR. ÇOCUKLARA NISIF VERİLİR. 
En muannid kabızlarda bile tesiri katî, lezzeti gayet lâtif rakipsiz müleyyin 
müsbil çikolasıdır. Çocuklar seve seve yer. Eczanelerde 8 adedi 20 kuruş. 

Eti Bank Umum 
Divrik demir madenleri işletmemizin, uA» Kafasından Çürük istas-

lyonuna naklettireceği demir cevherlerinin nakliye işi münakaşaya çıka-
|nlmıştır. Münakaşa kapalı zarf usulile 8/5/939 pazartesi saat dörtte 
Ankarada Bankanm merkezinde yapılacaktır. Şartnamesi ticaret servi-

I simizden parasız olarak verilmektedir. 

Neden 
^Aspirin ? 

Çünlcû ASPİRİN seneler-) 
denberi her iürlü soğukal-j 

9inlıklarına ve ağrılara karşı, 
iesirî şaşmaz bir ilâç olduğunu 

isbat etmişfir. 

A S P İ R İ N in fesi r inden 

emin olmak için iüifen LAVE^ marka-/-
\ e 7 

Sına dlkkaf edinil» 

«»BEVT^ 

^^İP05İft3AlATA, 
lUi 
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MAZON MEYVA 
Haı ıms ız l ık , şişkinlik, bulantı , gfaı, T1l||7Tjl i 17 sarılık, sa fra 
sanoı, mide boBuUuğfn, barsak a t a l e t i iii|\İDİiLİ k a r a e l ^ r e r 

ekşil ik ve yanmalar ında ve bfltttn MiDE, B A R S A K 
boznklnklarında k u l l a n ı n » . HOROZ markas ına dikkat. 

Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutmıyan mümasil müs
t a h z a r l a r d a ^ ^ 

Bugün çıkan ' V E N İ G ' O N Mecmuasının 
8 inci sayısında heyecanla okuyacağınız 

bir mevzudur 
Fevkalâde zarif 5 renkli bir kapak içinde 

Refik Halid, Mahmud Yesari, Nizamettin Nazif, Esad 
Mahmud Karakurd, Kan Demir, Naci Sadullah, ibra
him Hakkı Konyalmm yazıları. 
Ömer Besimin Norveç mektubu, spor yüzünden para kazananlar, Ro
man, Bilmeceler, Karikatürler, muhtelif ve mütenevvi münderecat. 

Bugün çıkan YENIGUN mecmua
sını mutlaka okuyunuz 

İzmir Telefon Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için dört pozisyonlu bir telefon şehirler arası masası 

kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 — Muhammen bedeli (9,950) dokuz bin dokuz yüz elli lira, muvakkat 

teminat (746,25) yedi yüz kırk altı lira yirmi beş kuruş olup eksütmesi 16 ha
ziran 939 cuma günü saat 10 da İzmirde Telefon müdürlüğü binasındaki sa-
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Talipler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu Ue kanunî 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 9 a kadar mezkûr komisyona ve
receklerdir. 

4 — Şartnameler her gün İzmir Telefon müdürlüğü ile İstanbul Telefon 
müdürlüğü Levazım amirliğinden parasız verilecektir. (1406) (2934) 

Her güzel kadının yegâne 
düşüncesi 

KREM PERTEV'dir 
O: Sejnelerdenberi cinsi lâtife 

verdiği vadi tuttu ve tutmakta
dır. Ne mübalâğa ve ne de 

inkisarı hayaldir. 

KREM PERTEV'in 
Cilde yapacağı tesir her hangi 
bir kremin işi değildir. Binbir 
isimle türlü mübalâğa ile size 
teklif edilen kremleri ihtiyatla 

karşılayınız. 

KREM PERTEV'in 
Şöhreti beyhude değildir. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu teşkUâtmda, motorlu ve motorsuz tayyareler üzerinde öğret

men olarak çalışmak maksadile yetiştirilecek lise mezunu gençlere ihtiyaç 
vardır. 

Aramlan belli başlı şartlar şunlardır: 
1 — Türk soyundan olmak 
2 — İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3 — Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak 
4 — Boyu 18 yaşında clanlann 1,60 dan 20 yaşında olanlann da 1,63 den 

aşağı olmamak. 
5 — Lise mezunu olmak 
En az 18 en çok 20 yaşmda olmak. 
İsteklilerin 15 haziran 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu tarihten sonra sıhhî muayeneler yapılarak İnönü kampına sevkolunacak-
1ar ve orada muvaffakiyet gösterenler kabul edüecektir. 

Daha fazla malûmat almak istiyenlerin Türkkuşu şubelerine müracaat 
etmeleri ilân olunur. (2842) 

Fırsatı kaçırmayınız! 
Beyoğlu İstiklâl caddesinde Sakarya sineması karşısmda 

İYİ O T O L A Gömlek ticarethanesi 
l^mdild dükkânuun terki münasebetile 

ve Ticaret odasının müsaadesile 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

lALNlZ BİR KAÇ GÜN İÇİN 
Bütün stoklannı elden çıkaracaktır. 

% 35 ilâ 45 hakikî tenzüât 
Satış buj^ün başlıyor istifade ediniz. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 
300 lira aylık ücretli Bitlis memleket hastanesi operatörlüğü münhaldir. 
Talip olanlann evrakı müsbiteleriie birlikte Vekâlete müracaat etme

leri. (2935) 

Rıza Tevfik 
Hayatı - Şiirleri 

ikinci basılış 
Tahshih ve ilâvelerle çıktı 

Mutlaka alınız. 
Yazan: R. G. Arkın 

Resimli Ay Matbaası 
Fiatı 60 Kuruş 

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu,, 

ve 10 yaş daha genç 
görandüğûma 

söylüyordu 

İŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 

Zevcim «Bu adeta bir harika.» diye 
söylenmekten kendisini alamıyordu. 
Ancak: İki ay kadar oluyor. Alnımda, 
gözlerle ağzımın etraimda buruşuk
luklarım vardı •: Filhakika yaşım da 
epeyce ilerlemişti. Bugün bütün dost
larım şeffaf ve yıunuşak tenimi ve bir 
genç kızmki gibi taze ve nermin cil
dimi takdirle seyrediyorlar. Her ak
şam yatmazdan evvel cUdin unsuru 
olan penbe renkteki Tokalon kremini 
kullanırım. Terkibinde Viyana üni
versitesinin meşhur bir profesörü ta-
rafmdan keşif ve «Biocel» tabir edi
len cazip ve kıymetli gençlik cevheri 
vardır. Gündüzler için. Beyaz Renk
teki Tokalon kremini kullanırım. CİI7 
di beyazlatır ve yumuşatır. Ve bütün 
siyah benleri giderir ve açık mesa
meleri sıklastınr. 

Kaput bezi ve iplik 
Malatya bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen Ada

na fabrikamızın silindirli 75 ve 90 
santim B. (Tip 2 çifçl) kaput bezi, 4, 
6, 10, 12 numara vater iplikleri ima
lâtı pi3rasaya arzedilmi^tir. Siparişler 
bir hafta içinde gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza ve
ya Ankara Atatürk bulvarı And apar-
tıman No. 4 daireye müracaat edil
mesi. 

Telgraf adresi: Çeşid - Ankara. 

İstanbul Asliye Altıncı hukuk mahke
mesinden: Davacı: Nasiha Kocadağ, Fatih 
Sangüzel Hasan Halife mahallesi, Akde
niz caddesi 89 No. da, Dava olunan: Bahri 
oğlu Osman, Fatih Sarıgüzel Hasan Hali
fe mahallesi Akdeniz caddesi 89 No. da. 
Davacı Nasiha tarafmdan davalı Osman 
aleyhine açılan boşanma davasma ait ar
zuhal sureti davalıya tebliğ edilmek üze
re yazılı adresine gönderilmiş ise de mu
maileyhin mezkûr ikametgâlunı tericle 
semti meçhule gittiğinden beyanla iade 
kıhnması üzerine hukuk usul muhakeme
leri kanununun 141, 142, 143 ve 183 cü 
maddelerine tevfikan iade kılman bu ar
zuhalle tahkikat gününü gösterir daveti
ye varakasmm mahkeme divanhanesine 
asılmasına ve 939/456 No. da kayıtlı işbu 
davaya davalmm on beş gün içinde cevab 
vermesine karar verilmiş ve bermucibi 
karar arzuhalle davetiye varakası divan
haneye asılmış olmakla mumaileyhin Os-
manın yukarıda yazılı müddet zarfında 
dâvaya cevab vererek tahkikat için tayin 
kılınan 18-5-939 perşembe günü saat 10 
da mahkememizde hazır bulunması veya 
kanuni bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere ilân olunur. 

Sahibi: Necpıeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürii: Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Prezervatif 
denilince hatıra 

Marka gelir. 
Eczanenizden 

ısrarla 

isteyiniz çünkü: 
Sağlamdır ve 

gayet ince ipek 
lâstikten 

yapılmıştır. 

istanbul Defterdarlığından: 
Süleymaniyede üniversite yamnda Cumhuriyet Halk Partisi talebe yur

du binasımn hela, matbah ve yağmur sulan mecra yoUanmn ıslâh ve tanzi-
mile esas kanalizasyona raptı ameliyesi keşif bedeli olan 996 lira 22 kuruş 
üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin şartname ve keşif vara-
kasmı görmek için her gün ve eksUtmeye iştirak edeceklerin de 15/Mayıs/ 
939 pazartesi günü saat 14 de % 7,5 nisljetinde teminat akçesile Defterdarlık 
Millî Emlâk müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (2347) 

I * I İstanbul belediyesi llftnian | * | 

Amavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Elçi sokağmda 32/6.1 No. U ev 

* » » » 
» » ^ » 

Senelik muham. İlk teminatı 
Kirası 

72,00 5,40 
arka » 12/27 N. Ev 36,00 2,70 

Küçükayazma » 11/13 » » 60,00 4,50 
» » 4/41 » » 80,00 6,00 

orta »7/9 » » 60,00 4,50 
Küçükayazma » 11/17 » » 48,00 3,60 

Elçi » 30/65 » » 48,00 3,60 
» » 23/47 » » 48,00 3,60 

Küçükayazma » 13/19 » » 48,00 3,60 
» » 30/63 » » 72,00 5,40 

aralık » 12/25 » * 66,00 4,95 
Küçükayazma » 16/43 » » 60,00 4,50 

» » 3/5 » » 72,00 5,40 
» » 14/45 » » 72,00 5,40 

ön » 4/31 » » 48,00 3,60 
Küçükayazma » 1/3 » » 

ve dükkân 120,00 9,00 
Topkapıda Fenai mahalle ve sokağmda 2 No. lu serçavuş Yusuf 

ağa mektebi 48,00 3,60 
Galatada Arap camii mahallesinde Boğluca sokağmda No. 4 

San Emine Hatun mektebi 48,00 3,60 
KocauBUstafapaşada Kocamustafapaşa medresesi 940 Mayıs 

sonuna kadar 150,00 11,25 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller birer 

sene müddetle kiraya verilmek üzere ajrrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnameleri Levazmı müdürlüğünde görülebilir. İsteklUer hizalannda göste-
rilaı ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 5/5/939 Cuma günü saat 14 
buçukta Daimî Encümende bulunmalıdırlar. (î) (2665) 
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KURU SİSTEM 

A ^ I TB CTJ ^T LîfiSS 

KURU SİSTEMLE 

yapüan {([[[BEK ^^^ 
Kontr - Plâklar 

Çarpılma, Çatlama, Kabarma ve 
saire gibi hiç bir ânza göstermez. 

Kontr Plâklar bu gibi ânzalara 
karşı garanti ile satıhr. 

K I Z I L , K A T I H , 
KARAAĞJLÇ'dan 

mamul Kontr Plâklar Stok olarak 
her zaman mevcuttur. 

HER YERDE SATIŞ YERLERİ VARDIR. 
Yazıhane adresi: Sirkeci Mühürdarzade han No. 5 

' ' ^ ^ v e . i s ^ ^ " 

J. 
„„fgğj,g^. 


